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 مقدمة

 ديوان الوقف الشيعي

 
 ِبْسم اهلل الرمحن الرحيم

 
جه األقالم املوهوبة ال زالت كربالء تلهم االنسان احلر معاين الفضيلة والكمال وتو 

، يف سرد قصص االنسانية وتألقها وصياغة روايات العزة واالباء ، واليت تدور اىل اإلبداع
 مجيعا حول شخصية واحدة هي مصدر اإلهلام ومنبع اإلبداع
لي والبتول صلوات اهلل عليهم هي شخصية احلسني بن علي ِسْبط الرسول وابن ع

 امجعني
قالم على مدى السنني املتطاولة حـول مأسـاة احلسـني وأهـل بيتـه      ن ما تقدمه األإ

عليهم السالم مثله مثل النهر اجلاري الذي تتجدد فيه االمواج هادئـة مسـتمرة تسـتمد    
ت بقاءها من منبع ال ينضب ومعني ال جيف ان شخصية سيد شباب اهل اجلنة مبا انطـو 

عليه من إنسانية صافية من الشوائب وبطولة عارية من الوهن وكمال بريء مـن العيـب   
ومجال ال يفوقه مجال يف املظهر واالخالق والسلوك جلديرة بان تكـون منبعـا ال ينضـب    
لإلهلام جلميع األحرار وروحا تبث احلياة يف االقالم املتوثبة اىل كل جديـد وكـل مشـوق    

االت اليت قدمت ملهرجان الطف السابع والـذي يقيمـه ديـوان    هذه جمموعة من تلك املق
الوقف الشيعي بالتعاون مع اجلامعة املستنصرية واليت متثل موجة من امواج ذلك الـدف   
املعنوي الرائ  املستمد من ذكرى أربعني سيد الشهداء وايب األحرار االمـام الشـهيد ايب   

 عبد اهلل احلسني صلوات اهلل عليه
مجعها وترتيبها وطبعها لتكون يف متناول القّراء األعـزاء ولتشـكل عالمـة يف    قد مت 

ة من عشاق تاريخ الكتابة احلسينية املستمرة على مدى الدهور وعلى يد األجيال املتعاقب
 .احلقيقة ورواد الفضيلة
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 التفاعل االجتماعي
 )عليه السالم( ربعينية الحسينأبين زائري 

 

 

 

 المساعد الدكتور ابتسام سعدون محمد النورياألستاذ 

 كلية التربية -الجامعة المستنصرية 
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 مشكلة البحث:

الشعور بالطمأنينة االنفعاليـة والـيت هـي     من اهم مصادريعد التفاعل االجتماعي 
أحد مظاهر الصحة النفسية اإلجيابية وأول مؤشراهتا،  فلقد حتدث الكـثري مـن العلمـاء    
واملفكرين عن أبرز املؤشرات اإلجيابية للصحة النفسية واليت منها شـعور الفـرد بـاألمن    

نفسـي والبعـد عـن    النفسي والنجاح يف إقامة عالقات مع اآلخرين وحتقيـ  التوافـ  ال  
 .(1)التصلب واالنفتاح على اآلخرين

مـن أهـم احلاجـات يف تكـوين أسـا        االنفعاليةولعل حاجة الفرد إىل الطمأنينة 
الشخصية وتزويدها بأمناط من القيم واملعايري والسلوك واالجتاهـات السـليمة السـوية،     
وهى من أهم شروط الصحة النفسية،  وتعد الطمأنينة النفسية املصدر األول إلحسا  

 .(2)فيمن حوله الطفل بالثقة يف ذاته و

يستجيب ملعىن معني يتضمنه هذا املوقـف   فالفرد حني يستجيب ملوقف انساين امنا
بعناصره املختلفة، كما ان التفاعل االجتماعي يتضمن جمموعة توقعات من جانب كـل  
من املشتركني فيـه،  وكـذلك يتضـمن التفاعـل االجتمـاعي ادراك الفـرد االجتمـاعي        

للفـرد  وسلوك الفرد يف ضوء املعايري عن طري  اللغة والرموز واالشارات وتكون الثقافة 
ولقد كانت قاعدة اإلسالم اليت يقوم عليها كل بنائه،  واجلماعة منط التفاعل االجتماعي. 

هي محاية اإلنسان من اخلوف والفزع واالضطراب وكل ما حيد حريته وإنسانيته واحلرص 
 .(3)على حقوقه املشروعة يف األمن والسكينة والطمأنينة

ملزارات الشريفة ومنها املزارات املوجـودة يف  إذن فاإلقبال على طري  اهلل هو بزيارة ا
العتبة الكاظمية املقدسة وهي الطري  املؤدي إىل السكينة والطمأنينة واألمـن،  ولـذلك   
فإن اإلميان احل  هو السري يف طري  اهلل للوصول إىل رضا اهلل جل وعال  والفوز بـالقرب  

 .(4)منه تعاىل

                                                           

 .3: 1994الوتاري، 1)
 .78: 1997التل وابو بكرة، 2)
 .8: 1995الصنيع، 3)
4 )http://www.imamreza.net . 
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عناية متـن  اإلنسـان معرفـة     اإلنسانية عناية شاملة،وقد ُعين القرآن الكرمي بالنفس 
وهـذا   صحيحة عن النفس وقاية وعالجًا دون أن ينال ذلك من وحدة الكيان اإلنسـاين، 

وترجع هذه العنايـة إىل   وجه اإلعجاز والروعة يف عناية القرآن الكرمي بالنفس اإلنسانية،
فلقـد أوضـ  القـرآن     اإلصـالح، أن اإلنسان هو املقصود باهلداية واإلرشاد والتوجيـه و 

الكرمي يف الكثري من آياته الكرمية أمهية اإلميان لإلنسان وما حيدثـه هـذا اإلميـان مـن بـث      
الشعور باألمن والطمأنينة يف كيان اإلنسان ومثرات هذا اإلميان هو حتقي  سكينة الـنفس  

 وأمنها وطمأنينتها. 

ًا،  ألن إميانه الصادق ميده دائمًا باألمل واإلنسان املؤمن يسري يف طري  اهلل آمنًا مطمئن
والرجاء يف عون اهلل ورعايته ومحايته،  وهو يشعر على الدوام بأن اهلل عز وجـل معـه يف   
كل حلظة،  وجند أن هذا اإلنسان املؤمن يتمسك بكتـاب اهلل الجئـًا إليـه دائمـًا،  فهـو      

 .(1)ستقرار النفسي لهبالنسبة له خري مرشد مبدى أثر القرآن الكرمي يف حتقي  اال

اللَّـِه َتْطَمِئنُّ   َأَلا ِبِذْكِر ، اللَّـِه  الِذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر)) :قال عز من قائل
الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإمَياَنُهم ِبُظْلـم   )) :كما قال عز وجل يف موضع آخر ،(2)((اْلُقُلوُب

أيضـًا ويف اإلشـارة إىل أمهيـة الطمأنينـة النفسـية      ،(3)((ُأولَِٰئَك َلُهُم اْلَأْمُن َوُهم مُّْهَتـُدوَن  
 وربطها باإلميان بقضاء اهلل وقدره. 

إذا أمـن  (أن اإلنسان يشعر باألمـل والطمأنينـة النفسـية    1993ويعتقد  )ابو بكرة،
احلصول على مايشبع حاجاته الضرورية لتحقي  النمو النفسي السوي ومنـها التفاعـل   

 .(4) واالتصال مع االخر وبالتايل التمتع بالصحة النفسية اإلجيابية يف مجيع مراحل حياته

والكل يعلم ما لإلسالم من أمهية راسخة لدى املسلمني ذاهتم كونه محـل يف طياتـه   
ة الدينية والتربوية واالجتماعية والثقافية فضال عما وفره الدين احلنيـف  الثقافات املتعدد

للبشرية من ضمانات ومحايات من خالل القوانني اإلهلية اليت جـاء اـا القـرَان الكـرمي،     
                                                           

  .http://bafree.net اخلراشي،( 1
 . 28الرعد، 2) 
 .28األنعام، 3)
 . 247: 1993بكرة،ابو ( 4



﴿13﴾ 
 

الشهيد  لذلك تعد مسألة احلفاظ على املكتسبات اإلسالمية والقوانني اإلهلية كزيارة مزار
السالم(، امرَا ال جدال به ملا يشعر به الزائر مـن طمأنينـة يشـعر اـا     زيد بن علي )عليه 
كما ان من احلقائ  الفلسفية هي أن حقيقة الوجود تعين الكمال،  وإن ،الزائر بعد الزيارة

حقيقة الكمال تتجسد يف النفس اإلنسانية،  وإن أعلى درجات هذه النفس تتجسـد يف  
وألجل ذلك جعل اهلل )عز وجل( هلذه النفس سُُّــلمًا  نفس املعصوم نبياً  كان أو إماماً ،
وهناك بعض األجواء واحلرارة اإلميانية اليت يشعر اا  للتكامل تسعى له النفس اإلنسانية،

 .(1)االنفعاليةالزائر،  ومنها الطمأنينة 

ما مستوى  :اآليت بالسؤال البحث مشكلة حندد أن ميكننا سب  ما على وباالعتماد
 جتماعي لدى زائري اربعينية احلسني)عليه السالم(؟التفاعل اال

ُيعد  النمو االجتماعي واالنفعايل اجلانب  الرئيس الذي ُيكّون اجلهاز  امهية البحث:
أمـا إذا حـدث    فإذا منا منوا سويا منت معه شخصية الفرد منوا طبيعيا، النفسي لإلنسان،

اضطراب نفسي ُيصاب به  فيه أي خلل فإن ذلك ميس الطبع والشخصية، وللعلم فكل
وهناك أمراض نفسـية وعقليـة    االنسان إال وجذوره ممتدة يف الطفولة قبل ست سنوات،

إذ ان  يصاب اا الشخص يف الشباب والكهولة لكن جذور املرض موجودة يف الطفولة 
علم الصحة النفسية ويرتبط باألمن االجتمـاعي   األمن النفسي من املفاهيم األساسية يف

النفسية ارتباطًا موجبًا، واألمن النفسـي هـو الطمأنينـة النفسـية واالنفعاليـة،       والصحة
فالشعور به يعين انعدام الشعور باألمل من أي نوع أو اخلوف أو اخلطـر، ويتكـون األمـن    

 النفسي من شقني:

داخلي يتمثل يف عملية التواف  النفسي مع الذات أي قدرة املرء علـى حـل    األول:
 تواجهه  وحتمل األزمات واحلرمان.الصراعات اليت 

                                                           

   .334: 1999الشيخو ونوفل، ( 1
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خارجي ويتمثل يف عملية التكيـف االجتمـاعي،  مبعـىن قـدرة املـرء علـى        الثاين:
التالؤم مع البيئة اخلارجيـة والتوفيـ  بـني املطالـب الغريزيـة  والعـامل اخلـارجي واألنـا         

 .(1)األعلى

تنمية )التواف  وتؤكد  معظم الدراسات واالحباث ما للمزارات من الدوًر الفاعل يف 
اجَلماعي( داخل اجملتمعات، والتعّم  يف دراسة هذه املسألة يدّل على أن املـدن والقـرى   
اليت حتتضن املزارات يتمّتع التجّمع السّكاين فيهـا بـالكثري مـن االعتقـادات والعـادات      

هـذه   والتقاليد املشتركة اليت هي من عوامل القّوة املؤّثرة يف اجياد التوافـ  اجلمـاعي، إنّ  
البقاع توّفر إحساسـًا مشـتركًا بـاحلّس اجلمـاعي ) حنن(،الـذي ُيعـّد ـ يف رؤيـة علـم          

 .(2)االجتماع ـ ركنًا اساسيًا من أركان تعريف اجلماعة

ولزيارة االربعني  دالالٍت ومعاِن  كثرية إذ هي رساله واضحة املعامل بان تواصلنا مع 
احلسني وهي قضية مبدأ وهي صرخة مدوية ضد الظاملني والطغاة وحتفز الزائرين علـى  

احلسني،  فضال عن اهنا   لإلماماجملىء اىل كربالء من كل بقاع العامل من اجل جتديد البيعة 
ل اهلل املشككني باننا لن نقطع درب احلسني اىل ظهور االمام احلجة)عجنداء واض  لكل 

الزوار يقدمون الغايل والنفيس من االموال اىل االرواح  هؤالء( وكل تعاىل فرجه الشريف
 من اجل نصرة قضية احلسني. 

والطمأنينة القلبية والسكينة، هذه السكينة  أثر عظيم يف حتقي  األمن النفسي،وهلا 
 .(3)على اجلنة يفتحها اهلل للمؤمنني من عبادهنافذة 

أن اإلنسان يشعر باألمل والطمأنينة النفسية إذا أمن احلصول (1997)التل، ويعتقد 
على ما يشبع حاجاته الضرورية لتحقي  النمو النفسي السوي ومنها التفاعل واالتصال 

 .(4)مراحل حياتهمع االخر وبالتايل التمتع بالصحة النفسية اإلجيابية يف مجيع 

                                                           

   .87: 2011عودة،( 1
   .88: 2011عودة،( 2
3 )http://www.imamreza.net.  
   .247: 1997التل وابو بكرة،( 4
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ما مستوى  :اآليت بالسؤال البحث مشكلة حندد أن ميكننا سب  ما على وباالعتماد
 ؟)عليه السالم(اربعينية االمام احلسنيالتفاعل االجتماعي لدى زائري 

 

 البحث: أهداف

 يستهدف البحث  احلايل التعرف على:

 .)عليه السالم(االمام احلسنيربعينية أمستوى التفاعل االجتماعي لدى زائري  .1

 إناث(. –. تعرف الفروق يف التفاعل االجتماعي تبعا ملتغري النوع )ذكور .2

 )عليه السـالم( اربعينية االمام احلسنييتحدد البحث احلايل بزائري : حدود البحث
  . 2012 -2015يف الزيارة االربعينية يف الطري  الرابط بني النجف وكربالء للعام  

 صطلحات:تحديد الم

  أوال: التفاعل االجتماعي

 عرفها كل من:

وهو ، (:هو سلوك ظاهر ألنه حيوي التعبري اللفظي واحلركات واالمياءات2004)بين،
والتذكر والتفكري والتخيل  كاإلدراكسلوك باطن إنه يتضمن العمليات العقلية االساسية 

 .(1)ومجيع العمليات النفسية االخرى يف

عملية مشاركة االفراد من خـالل مواقـف احليـاة اليوميـة،      (:هي2003)عبد اهلل، 
 .(2)واليت تفيد يف اقامة عالقات مع االخرين يف حميط اجملال النفسي

                                                           

  .2004بين، ( 1
 . 2003عبد اهلل، ( 2
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 ثانيا: الزيارة:

هي شكل خاص من االبتهال إىل اهلل تعاىل ُيّتخـذ فيـه أحـد األنبيـاء أو األئّمـة أو      
احلاجات من اهلل بوسـاطة صـاحب    الصاحلني ـ أو أثر من اآلثار املقدسة ـ وسيلة لطلب  

 .الضري 
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 الفصل الثاني

 اطار نظري و دراسات سابقة

 المحور األول: اطار نظري

 أوال: التفاعل االجتماعي

( أن اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه يسعى دومًا إلشباع Adler,1929يرى أدلر )
وتطـوير أسـلوب    حاجاته النفسية واالجتماعية من خالل تنمية اهتماماتـه االجتماعيـة  

حياة خاص به جيعله قادرًا على التفاعل مع اآلخرين وبالتايل حتقيـ  احلاجـة إىل األمـن    
  .(1)النفسي واالنتماء واحلب والصحبة وجتاوز مشاعر الوحدة واالغتراب والوحشة

أما سوليفان فيؤكد على أن القلـ  ينشـأ بسـبب عـدم تـوفر األمـن يف العالقـات        
اآلخرين واليت تشكل منو الشخصـية وحتديـد مسـتوى الصـحة      الشخصية التبادلية مع

 . (2)النفسية خالل مراحل الرشد املبكر

( ترى أن هنـاك مجلـة مـن الظـروف واألوضـاع      Horney, 1945) أما هورناي
السلبية خاصة يف احمليط األسري كاإلمهال والعزلة ميكـن أن تـؤدي إىل فقـدان الطمأنينـة     

،  ومتضي هورناي لتؤكد أن عدم توفر األمن والطمأنينة يف والذي بدوره يؤدي إىل القل 
العالقات خاصة بني الطفل واألم يتسبب يف نشأة مشاعر من االضطراب تظهر يف صورة 
اجتاهات عصابية تؤدي إىل سلوك الفر لواحد من ثالثـة اجتاهـات،  فأمـا التحـرك حنـو      

اجتاه إنفصايل( أو التحـرك ضـد   اآلخرين )اجتاه إجباري( أو التحرك بعيدًا عن اآلخرين )
 .(3)اآلخرين )اجتاه عدواين(

أن اإلحسا  باألمن النفسي مرتبط باحلالة البدنية والعالقات (1992، جربويرى )
االجتماعية للفرد،  وكذلك مدى إشباع الدوافع األوليـة والثانويـة وقـد صـنف األمـن      

                                                           

1 )Adler,1929،2 . 
   .138: 1991أجنلر، ( 2
3 )Horney, 1945،41 . 
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النفسي يف مكونني،  أحدمها داخلي يتمثل يف عملية التواف  النفسي مع الذات واآلخـر  
خارجي يظهر يف عملية التكيف االجتماعي مع اآلخرين والتفاعـل معهـم بعيـدًا عـن     
العزلة والوحدة، اليت ختل بالتوازن النفسي للشـباب واملـراهقني وتـؤثر علـى مسـتوى      

 .(1)توافقهم االجتماعي 

 

 لتفاعل االجتماعيأهداف ا

التفاعل االجتماعي وسيلة مهمة لتحقي  اهداف اجلماعة وحيدد طرائ  اشباع يعد   
احلاجات وهذا ما نالحظه عند زيارة ضري  االمام احلسني )عليه السالم( اذ يكون هدف 

 . اجلماعة هو الدعاء التوسل

يتعلم الفرد واجلماعة من خالله امنـاط السـلوك املتنوعـة واالجتاهـات الـيت تـنظم       
العالقات بني افراد ومجاعات اجملتمع يف اطار القيم السائدة والثقافة والتقاليد االجتماعية 

 املتعارف عليها، من خالل التعارف فيما بينهم وزيادة التفاعل االجتماعي 

رين بصورة مستمرة، من خالل التواصل مع االخر يساعد على تقييم الذات واآلخ
الفرد بانه مقبول  إلحسا كوالت فيما بينهم، تكون الثقة بالنفس عالية جدا أوتوزيع امل

من قبل االخر وبالتايل تتعزز لديه فكرة انه قـادر علـى اقامـة عالقـات مـع اخـرين  يف       
 .خمتلف املناسبات

مـام احلسـني )عليـه السـالم( علـى      اإل ي ويساعد التفاعل بالزيارة االربعينية لضر
حتقي  الذات وخيفف وطـأة الشـعور بالضـي ،  فكـثريا مـا تـؤدي العزلـة إىل االصـابة         

 باألمراض النفسية. 

وغـر  اخلصـائص املشـتركة     لألفـراد يساعد التفاعل على التنشـئة االجتماعيـة   
فحينما يشاهد الطفل هذا التواصل وهـذه العالقـات االجتماعيـة املبنيـة علـى      ، بينهم

اسا  احلب والتواف  يتعلم كيفية التواصل مع االطفال االخرين ويتعلم درسا بالتنشئة 
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االجتماعية وتقليد االمنوذج بصورة االب او االخ الكبري وبالتايل يتعزز لديه مفهوم حب 
 .ميته وطائفتهاالخر بغض النظر عن جنسه وقو

 

 يقوم التفاعل االجتماعي على أربعة أسس أو محددات هي

 :االتصال
 ال ميكن بطبيعة احلال ان يكون هنالك تفاعل بني فردين دون ان يتم اتصال بينهم،

فاالتصال تعبري عن العالقات بني االفراد،  ويعين نقل فكرة معينة أو معىن حمدد يف ذهن 
جمموعـة مـن االشـخاص،  وعـن طريـ  عمليـة        شخص ما اىل ذهن شخص آخـر أو 

ميكـن ان تتحقـ  لـذاهتا، ولكنـها      االتصال حيدث التفاعل بني االفراد وهذه العمليـة ال 
حتدث من حيث هي اسا  عملية التفاعل االجتماعي إذ يستحيل فهم  ودراسة عملية 

 التفاعل يف أية مجاعة دون التعرف على عملية االتصال بني افرادها. 

خرين يف الزيارة االربعينية لضري  االمام احلسني )عليه ل اتصال الفرد باآلومن خال
خر ومن خالل ذلك يتعلم منه قيمه وافكاره وتقاليده لدى زوار ايب السالم( اذ حيتك باآل

 عبد اهلل ومن خمتلف اجلنسيات.

 التوقع: 

اساسـيًا يف  ويـؤدي التوقـع دورًا    هو اجتاه عقلي واستعداد لالستجابة ملنبه معـني، 
عملية التفاعل االجتماعي إذ يصاغ سلوك االنسان وف  ما يتوقعه من رد فعل االخرين، 

)مثال توزيع انواع االطعمة( يف الزيارة االربعينيـة مـن قبـل     فهو عندما يقوم بأداء معني
اصحاب املواكب يضع يف اعتباره عدة توقعات الستجابات اآلخرين كالرفض أو القبول 

واذا كـان   العقاب مث يقيم تصرفاته ويكيف سـلوكه طبقـًا هلـذه التوقعـات،     والثواب أو
التوقع هو احملدد للسلوك،  فهو ايضًا عامل هام يف تقييمه،  ذلك ان تقييم السلوك يـتم  
على اسا  التوقع،  فسلوك الفرد يف اجلماعة يقيمه ذاتيًا من خالل ما يتوقعه عن طري  

ويـبىن التوقـع علـى     ن هذا السلوك حركيًا أم اجتماعيًا. استقبال الزمالء له،  سواء أكا
ويعد وضـوح التوقعـات    اخلربات السابقة أو على القيا  بالنسبة اىل احداث مشااة. 

أمرًا الزمًا وضروريًا لتنظيم السلوك االجتماعي يف أثناء عمليات التفاعل،  كمـا يـؤدي   
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رًا صـعبًا يـؤدي اىل الشـعور    غموضها اىل جعل عملية التالؤم مع سلوك اآلخـرين أمـ  
 . (1)بالعجز عن االستمرار يف اجناز السلوك املناسب 

 

 ادراك الدور وتمثيله:

لكل انسان دور يقوم به،  وهذا الدور يفسر مـن خـالل السـلوك وقيامـه بالـدور،       
دوار االجتماعية املختلفة يف أثناء تفاعله مع غريه فسلوك الفرد يفسر من خالل قيامه باأل

طبقًا خلربته اليت اكتسبها وعالقته االجتماعية فالتعامل بني االفراد يتحدد وفقًا لـألدوار  
املختلفة اليت يقومون اا وملا كانت مواقف التفاعل االجتماعي اليت يلعـب الفـرد فيهـا    
أدوارًا تتضمن شخصية أو أكثر تستلزم اجادة الفرد لـدوره والقـدرة علـى تصـور دور     

رة على القيام به يف داخل نفسه بالنسبة لدوره مما قد نعرب عنـه بـالقول   اآلخرين، أو القد
حماولتنا وضع أنفسنا مكان الغري ويساعد انسجام اجلماعة ومتاسـكها ان يكـون   : الدارج

لكل فرد يف اجلماعة دور يؤديه مع قدرته على متثيل ادوار اآلخرين داخليًا يساعد ذلـك  
كرها، إذ ان الشخص الذي يقوم بنشـاط يف اجلماعـة   على ادراك عملية التوقع الساب  ذ

ويعجز عن توقع افعال اآلخرين لعجزه عن ادراك ادوارهـم وعالقـة دوره بـدورهم لـن     
 .(2)يتمكن من تعديل سلوكه ليجعله متفقًا مع معايري اجلماعة 

 الرموز ذات الداللة: 

الداللة املشـتركة   يتم االتصال والتوقع ولعب األدوار بفاعلية عن طري  الرموز ذات
لدى افراد اجلماعة كاللغة وتعـبريات الوجـه واليـد ومـا اىل ذلـك. وتـؤدي كـل هـذه         
االساليب اىل ادراك مشترك بني افراد اجلماعة ووحـدة الفكـر واالهـداف فيسـريون يف     
التفكري والتنفيذ يف اجتاه واحد، كالصالة والدعاء وقراءة االدعية والقرآن يف ضري  االمام 

 . )عليه السالم(احلسني
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هـي شـكل مـن اشـكال      اىل ان االنسان يعيش يف عامل من الرمـوز،  ويشري )يونج(
 التعبري عن االفكار واملشاعر اليت بداخلها ومن خالهلا نستطيع ان نعرب عن خرباتنا. 

 

 خصائص التفاعل االجتماعي:
يعد التفاعل االجتماعي وسيلة اتصال وتفاهم بني افراد اجملموعة فمن غري املعقول 

 ان يتبادل افراد اجملموعة االفكار من غري ما حيدث تفاعل اجتماعي بني افرادها. 

ان لكل فعل رد فعل مما يؤدي اىل حدوث التفاعل االجتماعي بني االفراد،  فعنـد  
 ملواكب  وحىت يف املسـاكن املوجـودة علـى طريـ  يـا     الصالة وتناول الطعام يف خمتلف ا

حسني الطري  الرابط بني النجف وكربالء ويشاهد الفرد بـان االخـر قـد تقبـل ذلـك،       
يودي اىل الشـعور بالرضـا عـن الـذات وعـن االخـرين وترتفـع مسـتويات االنسـجام          

 والتواصل فيما بينهم وخاصة ان الزائرين من خمتلف اجلنسيات.

الفرد داخـل اجملموعـة بسـلوكيات واداء معـني فانـه يتوقـع حـدوث        فعندما يقوم 
استجابة معينة من افراد اجلماعة اما اجيابية أو سلبية،  فضال عن ان تفاعل اجلماعة مـع  

البعض يعطيها حجما اكرب من تفاعل االعضاء وحدهم دون اجلماعة، إذ ترتفع  بعضها
ن خالل تبادل العنوانات بغية التواصل نسبة االصدقاء بالتواصل والتفاعل مع االخرين م

وتكرار الزيارات يف االيام العادية بني الزوار، ممـا يـؤدي اىل زيـادة التفاعـل االجتمـاعي      
 وبالتايل ترتفع نسبة االصدقاء لدى االفراد.

اىل جانب ما تقدم فـإن مـن خصـائص التفاعـل االجتمـاعي هـي ارتفـاع نسـبة         
املتفـاعلني ممـا يـؤدي اىل تقـارب القـوى بـني افـراد        العالقات االجتماعية بني االفـراد  

 .(1)اجلماعة
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 مستويات التفاعل االجتماعي:

 التفاعل بين االفراد:

ن نوع التفاعل القائم بني االفراد هو أكثـر أنـواع التفاعـل االجتمـاعي شـيوعًا،      إ
ــرئيس    ــزوج والزوجــة،  ال ــن،  وال فالتفاعــل االجتمــاعي القــائم مــا بــني االب واالب

 -األم  -الطفـل   واملرؤو ... اخل، إذ جند ان التفاعل االجتماعي يأخذ هـذا التسلسـل   
الشـاب   -الشاب والعاملني معه  -باب واملدرسة الش –الطفل واقرانه  -الطفل واخوته 
ويف كل تلك الصالت االجتماعية جند ان الشـخص جـزء مـن البيئـة      ورؤساؤه... اخل. 

االجتماعية لآلخرين الذي يستجيب بنفس الطريقة كي يستجيبوا لـه ومـن مث يتفاعـل    
 . (1)معهم

 التفاعل بين الجماعات:

ه أو املدر  وتالميذه أو املدير وجملـس االدارة،   ن التفاعل القائم بني القائد واتباعإ
فاملدر  يف مثل هذه احلالة يؤثر يف تالميذه كمجموعـة ويف نفـس الوقـت يتـأثر مبـدى      
اهتمامهم وروحهم املعنوية والثقة املتبادلة بينهم،  ومن ناحية اخرى جنـد ان الشـخص   

عنه وجود نـوع مـن   املتفاعل مع جمموعة معينة من االشخاص يف مرات متكررة ينجم 
، فعندما يشفى (2)املتوقعات السلوكية من جانب اجلماعة اي سلوك معني متعارف عليه

االنسان من مرض ما او تتحق  له حاجة معينة بـامر مـن اهلل وبركـات االمـام احلسـني      
 )عليه السالم( فان الشخص املعين سوف يويف بنذره.

 

 التفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعية:

العالقات االجتماعية والتفاعل االجتماعي مصطلحان مرتبطان ببعضهما حبيث ال 
حىت اهنما اصبحا كمترادفني، فالبعض يعتقـد بـان التفاعـل     حيدث أحدمها دون اآلخر،

االجتماعي شكل من اشـكال العالقـات االجتماعيـة،  يف حـني عـد الـبعض اآلخـر        
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فعندما يلتقي  شخصان  ،(1)الجتماعي العالقات االجتماعية مظاهر لعمليات التفاعل ا
يف حرم االمام احلسني )عليه السالم( ويؤثر أحدمها  باآلخر ويتأثر به يسمى التغيري الذي 

وبعـد انتـهاء الزيـارة وعـودة اجلميـع       ، (حيدث نتيجة لتبادل التأثري والتـأثر )بالتفاعـل  
م التواصـل فيمـا بينـهم    لديارهم  فعندما تتكرر عمليات التأثري والتأثر ويستقران  ويـت 

يطل  على الصلة اليت جتمع  ، بالزيارات الشخصية او من خالل وسائل االتصال احلديثة
بني الفردين بـ)العالقات املتبادلة(، وكلما ازدادت العالقات االجتماعية املنتشـرة داخـل   

عي اجلماعة ازداد اتصال االفراد مع بعضهم البعض وزادت ديناميكية التفاعل االجتمـا 
وهلذا يدل جمموع العالقات على مدى التفاعل االجتماعي ولدراسة التفاعل االجتماعي 

اسـتخدم البـاحثون تكنيكـات خمتلفـة جلمـع       لألفـراد كما يأخذ جمراه يف احلياة اليومية 
 البيانات أبرزها التقارير الذاتية)واملالحظة السلوكية والتسجيل الذايت للتفاعالت اليومية

التقارير الذاتية يعتمد على استبيانات تقيس تقديرات االفراد الذاتيـة   حيث ان اسلوب)
واسـتخدمت الباحثـة يف دراسـتها اداة    ، (2)(وتقوميه لتفـاعالهتم وعالقـاهتم االجتماعيـة   

 االستبيان.

 

 نظريات التفاعل االجتماعي:

 النظرية السلوكية أوال:

يعتقد السلوكيون بان عملية التفاعل االجتماعي بني االفراد واجلماعات ترجع إىل  
نظرية املؤثر واالستجابة والتعزيز اليت يتزعمها العامل االمريكي )سكنر(،ويرى السلوكيون 
ان املخلوقات االجتماعية ليست سلبية يف تفاعلها بل ان لديهم املقدرة على االسـتجابة  

بهات اليت يتلقوهنـا خـالل عمليـة التنشـئة االجتماعيـة القائمـة علـى        للمؤثرات أو املن
التفاعل والشخصية اليت تتكون وتشكل الفرد أو اجلماعـة وهـي نتيجـة مباشـرة هلـذا      
التفاعل،  فالتفاعل يتمثـل يف االسـتجابات املتبادلـة بـني االفـراد يف وسـط أو موقـف        
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لسلوك اآلخر وهكذا فكل فعـل   اجتماعي حبيث يشكل سلوك الواحد مؤشرًا أو منبهًا
 .(1)يؤدي استجابة او استجابات يف اطار تبادل املنبهات واالستجابات

وهم يؤكدون ان التفاعل االجتماعي ال يبدأ وال يستمر إال اذا كان املشـتركون       
فيه يتلقون شيئًا من التدعيم أو االثابة اليت تقـوم علـى مبـدأ اشـباع احلاجـة املتبـادل،       

ل هنا هو اشباع حلاجات الطرفني اللذين يقوم بينهما التفاعل،  فالطفل حيصـل  فالتفاع
على ما يريد من والديه،  والوالدان حيصالن على ما يريدان مـن تعلـم الطفـل للكـالم     

 .(2)والتواصل اللغوي

ينظر )نيوكمب( إىل التفاعـل االجتمـاعي وكأنـه نـوع مـن       نظرية نيوكمب: :ثانيا
ه ببعضها،  ويتوقف عمل جزء منـه علـى اداء بقيـة    اءالذي ترتبط أجزاجلهاز أو النظام 
وعلى هذا االسا  يقوم النا  الذين حيدث بينهم التفاعـل بتغـيري    االجزاء لوظائفها. 

سلوكهم نتيجة هلذا التفاعل حيث يتعدل سلوك أحد الطرفني اذا حدث تغيري يف سلوك 
ة تسود بني شخصني متفاعلني عند تشابه الطرف اآلخر، كما ان منط من العالقة املتوازن

اجتاهاهتما وآرائهما بالنسبة لشيء أو شخص او موقف وان منطُا من العالقة املتوترة غري 
املتوازنة ينشأ بني الطرفني املتألفني إذا كان كل منهما حيمل افكارًا  أو اجتاهاً متباينًا حنـو  

ملتوازية بني طرفني غري متآلفني حىت طرف ثالث مشترك.  كما ينشأ منط من العالقة غري ا
ولو كانا متشااني يف مواقفهما واجتاهاهتما بالنسبة للطرف الثالث، وخالصة ذلك ميكـن  
القول ان منطًا من العالقة املتوازنة تسود بني شخصني متفاعلني عندما تتشابه اجتاهاهتمـا  

)نيوكمب( ان مدى وآرائهما بالنسبة لشيء أو شخص أو مواقف معني، وهكذا يستنتج 
الصداقة والود والتجاذب تقوى بني الطرفني الذين تربطهما موقـف واجتاهـات وافكـار    

 .(3)وآراء متشااة حنو االشخاص أو االشياء أو املوقف واآلراء ذات االهتمام املشترك
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نظرية سامبسون:  يتجه الفرد اىل تغيري احكامه يف املواقف غري املتوازنـة الـيت    :ثالثًا
ودها التوتر أكثر منه يف املواقف املتوازنة،  ومييل االشخاص بصورة عامـة اىل اصـدار   يس

ولقد أثبتت  من ال حيبون، ألحكاممن حيبون أو يألفون واملخالفة  ألحكاماالحكام املشااة 
التجارب اليت أجراها )سامبسون( ان العالقات املتوازنـة يف نطـاق التفاعـل االجتمـاعي     

اعتقاد أحد الطرفني أن الطرف اآلخر الـذي حنـب حيمـل نفـس اآلراء       تكون ناجتة عن
يعتقد بـأن الطـرف اآلخـر     وحيمل نفس القيم واملعتقدات اليت حيمل أو مشااًا هلا،  او 

الذي ال حنب ال حيمل آراء ومعتقدات أو قيمًا شبيهة بأرائه واحكامه، أما العالقات غري 
االعتقـاد   التجارب اليت أجراها )سامبسون( أيضـًا، املتوازنة )التوتر( فتكون حسب نتائج 

االعتقـاد بـأن الطـرف     وأبان الطرف اآلخر الذي حنب يصدر احكامًا ختالف أحكامنـا،  
 .(1)اآلخر الذي ال حنب يصدر احكامًا تشابه احكامنا

حاول )بيلز( دراسة مراحل وأمناط التفاعل االجتماعي،  وحـدد  :نظرية بيلز -رابعا
وامناطا عامـة يف مواقـف اجتماعيـة جتريبيـة،  وحـدد )بيلـز( عمليـة التفاعـل         مراحل 

االجتماعي يف عدة مراحل وامناط، وحتدث عن التفاعل االجتمـاعي علـى اسـا  مـن     
 .  (2)نتائج دراسته ومالحظاته

ويرى)بيلز( ان التفاعل االجتماعي هو السلوك الظاهر لالفراد يف موقف معني ويف 
لذلك اقتصـر يف حبوثـه علـى مالحظـة السـلوك اخلـارجي        صغرية، اطار اجلماعات ال

للمتفاعلني ونظر اىل عملية التفاعل كما لو كانت جمرد اتصال من االفعـال والكلمـات   
 .(3)والرموز واالشارات... اخل بني االشخاص عرب الزمن

تستند نظريـة التفاعـل االجتمـاعي عنـد )فلـدمان( علـى        :نظرية فلدمان :خامسًا
االستمرار أو التآزر السلوكي بني اعضاء اجلماعة واجلماعـات   ني رئيستني، مها:خاصيت

( مجاعات من األطفال،  وما توصل 2االخرى،  ومن خالل دراسة قام اا )فلدمان( على )
 اليه هو ان التفاعل االجتماعي مفهوم متعدد يتضمن ثالثة أبعاد.
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نظم الذي حيق  متطلبات التكامل الوظيفي: ويقصد به النشاط املتخصص وامل .1
اجلماعة من حيث حتقي  اهدافها وتنظيم العالقات الداخلية فيهـا والعالقـات   

 اخلارجية بينها وبني اجلماعات االخرى. 
التكامل التفاعلي: ويعين به التكامل بني االشخاص من حيث التـأثري والتـأثر    .2

 وعالقة احلب املتبادلة وكل ما يدل على متاسكهم. 
عياري: ويقصـد بـه التكامـل مـن حيـث االجتماعيـة او القواعـد        التكامل امل .3

 .(1)املتعارف عليها اليت تضبط سلوك االفراد يف اجلماعة

يف أن  (Maslowمع ماسلو ) Erikson,1923) ويتف  إريكسون ) -سادسا
األمن النفسي واحلب والثقة يف اآلخرين يقابلها حاجات أساسية يؤدي إشباعها خاصـة  
يف السنوات املبكرة من الطفولة إىل سـيادة اإلحسـا  بالطمأنينـة النفسـية يف املراحـل      

الثقة مقابل عدم الثقة( واملرحلـة السادسـة )الـود    ى)العمرية الالحقة. إن املرحلة األولى
( يف تصنيف إريكسون للمراحل الثمـان يف النمـو النفسـي االجتمـاعي     لاالنعزامقابل 

تعكس هذه الرؤية فالطفل يف السنتني األوليني إن مل يتحق  له احلب ويشعر باألمن ألنـه  
واالبتعـاد   بـاالنعزال فقد ثقته يف العامل من حوله وطور مشاعر من عدم الثقة يف اآلخرين 

شرينات،  ففشل املراه  يف تطوير عالقـات محيمـة   عنهم وكذلك احلال يف بداية سن الع
 .(2)مع اآلخرين جيعله مييل إىل الوحدة والعزلة

ويؤكد بوليب صاحب نظرية اإلرتباط العاطفي علـى أن فقـدان األطفـال لالهتمـام     
والتعل  الوالدي يؤدي إىل تطوير مشاعر من عدم اإلحسا  باألمن والطمأنينة النفسـية  

ًا يف إقامـة العالقـات والتفـاعالت االجتماعيـة وبالتـايل الشـعور       مما جيعله يفشل الحقـ 
 .  (3)بالسلبية واإلنسحاب والوحدة النفسية
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 سابقة. :دراساتالمحور الثاني

 

 التفاعل االجتماعي أواًل: دراسات تناولت

الشخصية النرجسية وعالقتها بالتفاعل االجتماعي (:2004دراسة )االتروشي، .1
 بغدادلدى طلبة جامعة 

استهدفت الدراسة لتعرف على مستوى الشخصية النرجسـية ومسـتوى التفاعـل    
االجتماعي لدى طلبـة جامعـة بغـداد. العالقـة بـني الشخصـية النرجسـية والتفاعـل         
االجتماعي. الفروق يف العالقة بني الشخصية النرجسية والتفاعل االجتماعي على وف  

وقد قـام   االخري، – الترتيب الوالدي / االول اناث،  –املتغريات التايل )اجلنس / ذكور 
الباحث باعتماد مقياسي الشخصـية النرجسـية والتفاعـل االجتمـاعي،  تـألف االول      

( فقرة،  اما مقيا  التفاعل االجتمـاعي والـذي   30اخلاص بالشخصية النرجسية من )
لفـت  ( فقرة،  اعتمد الباحث مقيا  التميمي للتفاعل االجتمـاعي، وتأ 52تألف من )

 املرحلـي العشـوائي،   باألسلوب( طالبًا وطالبة اختريوا 400عينة البحث االساسية من )
أظهرت النتائج، ان مستوى الشخصية النرجسية لدى طلبة اجلامعة اعلى مـن متوسـط   
اجملتمع، اما مستوى التفاعل االجتماعي فكان ايضًا اعلى من متوسط اجملتمع،  يف حـني  

ة النرجسية والتفاعل االجتماعي اجيابية وذات داللة معنويـة.   كانت العالقة بني الشخصي
اما الفرق يف العالقة االرتباطية بني الشخصـية النرجسـية والتفاعـل االجتمـاعي وفقـًا      
للجنس فلم تكن هناك فروق ذات داللة معنوية،  يف حني وفقًا للترتيب الوالدي فكانت 

 .(1)ذات داللة معنوية

( العالقة بـني التفاعـل االجتمـاعي ومسـتوى     2010وياسني، دراسة )الربكات .2
 يف حمافظة اربد الطموح لدى طلبة املرحلة الثانوية

التفاعل اإلجتماعي ومستوى الطموح لدى  استهدفت الدراسة تعرف العالقة بني 
ولتحقي  هذا الغرض مت تطبيـ  مقياسـني أحـدمها     طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة اربد
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 حمافظـة  يف( 483)واآلخر ملستوى الطموح على عينة مكونـة مـن    االجتماعيللتفاعل 
طالبـًا وطالبـة يف املرحلـة الثانويـة علـى       وقد أظهرت الدراسة أن هناك  اربد يف األردن،

مستوى الطموح األكـادميي لـدى أفـراد     ارتفاعإىل  االجتماعيمستوى عال  من التفاعل 
 العينة 

ومستوى الطموح  االجتماعيفاعل ارتفاع يف مستوى الت وكذلك توصلت الدراسة
 .(1)لدى الطلبة

وعن أثر اإلميان يف زيادة فرص الشفاء من األمراض العضوية،  ممـا يـنعكس إجيابـا    
على الطمأنينة النفسية،  فقد كشفت دراسة جتريبية يف مراحلها األوىل أن مرضى القلب 

 م قدرة أكرب على التماثل للشفاء،  وإكمـال الفتـرة  إميانا دينيًا قويًا،  لديه الذين ميلكون

باكنيـل   التأهيلية اليت تعقب اإلصابة،  وحياول الباحثون يف مركز غيسرنغ الطيب وجامعة
املدى البعيد على صحة  توسيع الدراسة لتحديد عالقة اإلميان ومدى تأثريها اإلجيايب على

إعـادة تأهيـل مرضـى     رئـيس وحـدة   القلب واألوعية الدموية،  و يأمل تيمويت ماكونيل
 437 القلب يف مركز غيسرنغر،  وهو مستشفى مركز ضخم ألمـراض القلـب يضـم   

مدتـه   مريضًا يف تأمني موافقة مائة من مرضى القلب إلجراء دراسة موسعة يف إطار زمين
 مريضا بينهم من أصـيب  21مخسة أعوام،  و يف الدراسة التجريبية استعان ماكونيل بـ

لتحديد  أول نوبة قلبية أو أجريت هلم عملية لتوسيع الشرايني،  ومت إجراء حبثمؤخرًا ب
 12اسـتغرق   مدى إميان ومعتقدات املشاركني،  قبل البدء يف الربنـامج التـأهيلي الـذي   

 أسبوعًا.

االربعون سر من اسرار اهلل تعاىل مل يصل أحد من العلمـاء  الزيارة االربعينية:  -ثانيا
َوِإْذ َواَعـْدَنا ُموَسـىَٰ   باين،  فقد ورد يف كتاب اهلل العزيـز فقـال تعـاىل: )   اىل هذا السر الر

لى ، وقال بشأن قوم موسى )ع(2)(َأْرَبِعنَي َلْيَلًة ُثمَّ اتََّخْذُتُم اْلِعْجَل ِمن َبْعِدِه َوَأنُتْم َظاِلُموَن
 اْلَأْرِض ِفي َيِتيُهوَن  َسَنًة َأْرَبِعنَي َقاَل َفِإنََّها ُمَحرََّمٌة َعَلْيِهْم ) :(نبينا وآله وعليه السالم
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َحتَّىَٰ ِإَذا َبَلَغ َأُشدَُّه َوَبَلَغ َأْرَبِعنَي َسَنًة )، وقال تعاىل: (1)( اْلَفاِسِقنَي اْلَقْوِم َعَلى َتْأَ  َفَلا 
  (2)َقاَل َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك (

)عليه مـام الصـادق  ربعـني حيـث قـال اإل   يتم ذكر عـدد األ  ةحاديث الشريفويف األ
 .(3)حديثًا بعث اهلل يوم القيامة فقيهًا عاملًا فلم يعذبه( 40: )من حفظ من شيعتنا السالم(

ويف مورد اخر من حديث االمام الصادق )إذا مات املؤمن فحضر جنازتـه أربعـون   
خريا وأنت أعلم به منا قال اهلل تبـارك   رجاًل من املؤمنني فقالوا اللهم إنا ال نعلم منه إال

 .(4)وتعاىل قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما ال تعلمون

وكل هذا يؤيد ويؤكد هذه الطريقة املألوفة والعادة املستمرة بني النا  مـن احلـداد   
على امليت أربعني يومًا فإذا كان يوم األربعني أقيم على قـربه االحتفـال بتأبينـه حيضـره     
أقاربه وخاصته وأصدقاءه وهذه العادة مل خيتص اا املسلمون فأّن النصارى يقيمون حفلة 
تأبينية يوم األربعني من وفاة فقيدهم جيتمعون يف الكنيسة ويعيدون الصالة عليه املسّماة 

 .عندهم بصالة اجلنازة ويفعلون ذلك يف نصف السنة وعند متامها

ه: إّن السماء بكت على احلسني عليه السالم كما ورد عن اإلمام جعفر الصادق قوُل
أربعني صباحًا بالدم، وإّن األرض بكت عليه أربعني صباحًا بالسواد، وإّن الشمس بكت 

 .(5)عليه أربعني صباحًا بالكسوف واحلمرة... وإّن املالئكة بكت عليه أربعني صباحًا

اىل كربالء املقدسـة،   فضال عن تلك الفوائد من الزيارة يف السري مشيا على االقدام
فمن الناحية الصحية املشي يقلل الدهون يف جسم االنسان ويسهم  يف خفض مسـتوى  

وكلما حصل  نسداد الشرايني،االكولسترول يف الدم الذي يقلل من اإلصابة بتصّلب أو 
اإلنسان على لياقة أثناء مزاولة املشي كلما حتّسن عمل القلب يف دفع كمية أكرب من الدم 

ل عدد من ضربات القلب، واملشي خيفض ضغط الدم للمصابني بارتفاع ضغط الدم. بأق
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ـ  يف اجلسـم.  واملشـي يسـاعد     ةوالتمثيل الغذائي الذي حيرق السعرات احلرارية املخزون
على وقاية العظام والضعف عند الكرب.  وزيادة القوة العضلية وزيـادة املرونـة وحتسـني    

عـن فوائـد ختفيـف الضـغط النفسـي واالبعـاد        اجلهاز الـدوري والتنفسـي، وناهيـك   
 االجتماعية االجيابية. 

وميضي املوالون ألهل البيت على جتديد العهـد يف يـوم األربعـني مـن كـّل سـنة،        
يتذّكرونه وُيذّكرون به،  ويتثّبتـون علـى أصـله يف حـديث اإلمـام احلسـن العسـكرّي:        

ائض اليومّية مـع النوافـل(،    عالمات املؤمن مخس: صالة اإلحدى واخلمسني )وهي الفر
وزيارة األربعني )وهي زيارة احلسني يف أربعينّية شهادته، واأللف والالم يف كلمة األربعني 

والتخّتم باليمني )التزامًا بُسـّنة الـنيّب وأهـل    )ُتسّمى للعهد، فهي زيارة معهودة مشهورة
وتعفري اجلبني( )بالسجود علـى األرض  خضـوعًا هلل تعـاىل    )، (بيته صلوات اهلل عليهم

)وذلـك وجوبـًا يف   « بسـِم اهلل  الـرمحِن الـرحيم   »وتذّلاًل يف حمضره القدسّي(، واجلهر بـ
  الصالة اجلهرّية. 

 .(1)حديثًا بعث اهلل يوم القيامة فقيهًا عاملًا فلم يعذبه( 40من حفظ من شيعتنا 

  

                                                           

   .472، ح 22، باب 125، ص 1روى الصدوق يف الفقيه: ج  ، 27وسائل الشيعة / ج ( 1
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 الفصل الثالث

 وإجراءاته منهجية البحث

يتضمن هذا الفصل عرض جمتمع البحث، ومنهجيته وبناء أداة البحث على وفـ   
 اخلصائص السايكومترية لتحقي  أهداف البحث.  

 

 (. Research Methodologyأواًل: منهجية البحث )

استخدم يف هذا البحث املنهج الوصفي القائم على رصد ما هو موجود، وحتليله، 
منهجًا مالئمًا لطبيعـة البحـث وأهدافـه،  فهـو يقـوم علـى وصـف        وُيعد هذا املنهج 

العالقات واملؤثرات اليت توجد بني الظواهر، وحتليلها وتفسريها كما يساعد على تقدمي 
 .(1)صورة مستقبلية يف ضوء املؤشرات احلالية

 

 (. Population Research)  جمتمع البحث وعينته:

( 100زائرات يف الزيارة ا االربعينيـة بواقـع )   يتألف جمتمع البحث احلايل من انساء
( يـبني  1( زائرة  امرًا من كـل الـدول واجلـدول )   50( زائرا و)50زائرا  وزائرة حبدود )

  .جمتمع البحث

  

                                                           

   .1990:159حنا، ( 1
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 (1جدول )

 مجتمع البحث وعينته

اسم  ت
 الدولة

 اجلنس
 اجملموع

 اناث ذكور

 12 4 12 العراق  .1

 9 2 3 لبنان  .2

 15 9 2 الكويت  .3

 17 8 9 البحرين  .4

 11 5 2 قطر  .5

 24 14 10 ايران  .2
 4 2 2 السعودية  .7
 4 2 2 اهلند  .8

 100 50 50 اجملموع
 

 رابعًا: أداة البحث:

بعد اطالع  الباحثة باملقـاييس الـيت تتعلـ  بالتفاعـل االجتمـاعي، منـها دراسـة        
هـذه  ( وجـدت الباحثـة ان مجيـع    2010(، ودراسة الربكات وياسـني) 2004األتروشي)

املقاييس قد أعدت لطلبة اجلامعة وهذا ما ال ينسجم مع اهداف البحث احلايل وارتـأت  
الباحثات بإعداد استبيان جديد للتفاعل االجتمـاعي يـتالءم ومـتغري البحـث اال وهـو      
 التفاعل االجتماعي بني زائري اربعينية احلسني )عليه السالم(، وذلك لألسباب اآلتية:

 للتفاعل االجتماعي على حد علم الباحثة.  قلة املقاييس احلديثة -

  .ربعينيةالزيارة األقلة املقاييس املخصصة ملتغري البحث احلايل، وهي  -
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( فقـرة ُعـرض   20وبعد ان متت صياغة فقرات االستبيان، والبـالغ عـدد فقراتـه )   
املقيا  على جمموعة مـن احملكمـني املختصـني يف اإلرشـاد النفسـي، وعلـم الـنفس،        

التقومي ألخذ آرائهم بشأن فقراته وتعليماته، وبدائله، ومـدى مالئمتـه لعينـة    والقيا  و
وقـد مت اسـتبقاء    البحث، ويف ضوء مالحظاهتم، وآرائهـم مت تعـديل بعـض الفقـرات،    

الفقرات اليت كانت الفروق بني املؤيدين، واملعارضني ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  
أيدوا صالحيتها، ويف ضـوء ذلـك مت قبـول     %( فأكثر لصاحل الذين80( بنسبة )05,0)

مجيع الفقرات مع األخذ بنظر االعتبار املالحظات الطفيفة يف تعديل، واسـتبدال بعـض   
  الكلمات.
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها

 

هل تسعى للحصول علـى الراحـة النفسـية عنـد      أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .1
%( وهي نسبة ممتازة، وقد 95النسبة املئوية لإلجابات بلغت )ان (الزيارة االربعينية

فسرت الباحثة على ذلك بسبب التنشئة االجتماعية اليت تشجع على هنـج منـهج   
 اهل البيت والتمثل ام وزيارهتم.

هل تشجعك زيارتك على اقامة عالقات اجتماعية أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .2
%( وهي نسـبة ال بـأ    75املئوية لإلجابات بلغت )( ان النسبة طيبة مع االخرين

اا، وقد فسرت الباحثة هذه النتيجة بسبب تغـري النظـرة للحيـاة وبشـكل إجيـايب      
 بسبب الزيارة وحتقي  النجاح يف احلياة.

هل تصطحب ابناءك عند تواصلك مع االخرين يف أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .3
%( وهي نسبة جيـدة جـدا، وقـد    81ات بلغت )( ان النسبة املئوية لإلجابزيارتك

فسرت الباحثة هذه النتيجة بان هذا االسلوب هو احد االساليب الناجحة يف تربية 
 االبناء ن طري  تقليد االمنوذج اال وهو االب او االخ الكبري.

اسبات الدينية الـيت  نهل حتث اصدقائك حلضور املأظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .4
%( وهي نسبة جيـدة جـدا،   85( ان النسبة املئوية لإلجابات بلغت )اتتقام باملزار

بالتفاؤل واملستقبل املشرق الذي جـاء   باإلحسا وقد فسرت الباحثة هذه النتيجة 
 نتيجة جناح الزيارة.

من  باآلخرينهل تستطيع  تنمية مهارات االتصال أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .5
%( وهي نسبة عاليـة، وقـد   98ية لإلجابات بلغت )( ان النسبة املئوخالل زيارتك

فسرت الباحثة هذه النتيجة كون االنسان كائنًا اجتماعي  يعيش ضمن دائـرة مـن   
 الضغوطات اليت قد تؤثر عليه سلبا يف كيفية تعامله معها.

( ان النسبة بعد زيارتك  لآلخرينهل تزداد حمبتك أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .2
%( وهي نسبة جيدة جدا، وقد فسرت الباحثة هذه 8119ابات بلغت )املئوية لإلج
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النتيجة بسبب الشعور االجيايب وحل املشاكل العالقة بـع كـل زيـارة،  وبالشـعور     
 .ولآلخرينالذي يشعر به الزائر مبحبته لذاته 

أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة )هل تشـعر بالضـي  عنـدما تتواجـد لوحـدك( ان       .7
%( وهي نسبة ممتازة، وقد فسـرت الباحثـة   9314لإلجابات بلغت )النسبة املئوية 

 هذه النتيجة بان االنسان العراقي انسان اجتماعي يتآلف مع االخر بسرعة.

هل تتالشـى  متاعبـك امـام قـوة اميانـك بالزيـارة       أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .8
ة ممتـازة، وقـد   %( وهي نسـب 9314(،ان النسبة املئوية لإلجابات بلغت )االربعينية

 فسرت الباحثة هذه النتيجة بالقدرة على النجاح واالميان بتجاوز اي فشل.

هـل تـؤدي الزيـارة االربعينيـة اىل تنميـة الشـعور       أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .9
( ان النسـبة املئويـة   بالوحدة الوطنية بني خمتلف الطوائف والقوميـات واجلنسـيات  

نسبة جيـدة جـدا، وقـد فسـرت الباحثـة هـذه       ( وهي %7014لإلجابات بلغت )
 النتيجة باإلميان بالوحدة والتالف الوطين بني مكونات الشعب العراقي.

أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة )هل تشعر بالراحة عندما تتواجد مـع الزائـرين( ان    .10
(،  وقـد فسـرت الباحثـة هـذه النتيجـة      %2812النسبة املئوية لإلجابات بلغت )

 يشعر اا الزائر بعد كل زيارة فضال عن اقامته عالقـات متعـددة عـن    بالراحة اليت
 طريقها مما يشعره بالرضا. 

روح االلفـة مـن    بإشاعةهل تسهم الزيارة االربعينية أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة  .11
%( 1311( ان النسبة املئوية لإلجابات بلغت )خالل الزيارات املتبادلة مع االخرين

جدا، وقد فسرت الباحثة هذه النتيجة لوجود الفـروق الفرديـة    وهي نسبة ضعيفة
بني األفراد وذلك الن الشاب العراقي ميتلك مستوى من الطموح يفوق االمكانات 
املتاحة لذا فهو يعيش مجلة من الضغوطات واالحباطات وعدم اهتمام الدولة هلـذه  

 املعوقاتالشرحية املهمة مما يؤدي اىل عدم حتقي  طموحاته بسبب هذه 

أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة )هل تفضل احلوارات املستمرة مع الـزوار االخـرين    .12
%( وهـي  90من خمتلف الطوائف واجلنسيات( ان النسبة املئوية لإلجابات بلغت )

نسبة عالية، وقد فسرت الباحثة هـذه النتيجـة كـون االنسـان العراقـي اجتماعيـا       
هذا التفاؤل بزيارة االوليـاء الصـاحلني وحتقيـ  النجـاح وتغـري       ومتفائال وقد يأيت

 النظرة االجيابية للذات.
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هل تسهم الزيارة االربعينية باكتساب العديـد مـن   أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .13
( وهي نسـبة جيـدة، وقـد    %9011( ان النسبة املئوية لإلجابات بلغت )االصدقاء

الطالب انسان طموحًا حيق  النجاح وقدرته على فسرت الباحثة هذه النتيجة بكون 
 حتقي  هذا النجاح مبستويات دراسية اعلى مستقبال بسبب زيارته.

( ان هل تسيطر فكرة املـوت وتشـل كـل افعالـك    أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .14
( وهي نسبة عالية بسبب الظروف القلقـة  %9314النسبة املئوية لإلجابات بلغت )

اليت حتيط بالطالب اجلامعي فضال عن قل  املـوت الـذي يشـعر بـه     وغري املستقرة 
 بسب العمليات االرهابية املفاجئة.

( ان النسـبة املئويـة   هل تتشاءم مـن عـدم زيارتـك   أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .15
 %( وهي نسبة جيدة.7014لإلجابات بلغت )

( ان النسـبة املئويـة   ةهل حيالفك احلظ بعد كل زيارأظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .12
%( وهي نسبة جيدة تتباين  تبعـا للفـروق الفرديـة بـني     7812لإلجابات بلغت )

 الطلبة.

أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة )هل تعتقد بان مساعدة اآلخـرين واجـب ديـين( ان     .17
 ( وهي نسبة جيدة جدا.%8219النسبة املئوية لإلجابات بلغت )

ل تزداد ثقتك بنفسك عندما تكون مع الزائرين يف أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة )ه .18
%( وهي نسبة ممتـازة،   9314الزيارة االربعينية( ان النسبة املئوية لإلجابات بلغت )

وقد فسرت الباحثة هذه النتيجة ان  الطالب اجلامعي يطمـ  لألفضـل رغـم كـل     
 الظروف.

يـارة( ان النسـبة   أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة )هل تتواصل مع االخرين بعـد الز  .19
%( وهي نسبة جيدة جدا، اذ ان هذه العالقات سوف 85املئوية لإلجابات بلغت )

 تتطور اىل حد مسالة التصاهر بني االفراد

أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة )هل تعتقد بان من املفيد التواصل مع اآلخـرين( ان   .20
 %( وهي نسبة ممتازة.95النسبة املئوية لإلجابات بلغت )
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 لتوصيات:ا

 األسـا   املصدر هو املزنل وأن لألطفال، األول املعلم هي األسرة أن على االتفاق 

 هل البيت )عليهم السالم(.ألتنمية قيم حب 

 من الكبار خالهلا من يتعلم اجتاهني ذات عملية هي زيارة اهل البيت بأن االعتراف 

 الكبار. من واألطفال والشباب األطفال

  البيت يف املناهج الدراسية بدءا من مرحلة رياض االطفال وانتهاءا استدخال فكر اهل
 باملرحلة اجلامعية.

   ألمهيتـها يف احملافظـة علـى معـامل الشخصـية       ضرورة حتصني اجملتمعـات اإلسـالمية
 اإلسالمية السوية.

    تعزيـز التفاعـل بـني الطلبة عن طري  الرحالت واألنشطة االجتماعيـة واحلفـالت
  .لزيارات العلمية الثقافية املتنوعةالترفيهية، وا

     التأكيد على الطلبة بتعزيز وتنمية التفاعل االجتماعي مبا يناسـب املرحلـة العمريـة
واألعمال املشتركة أو مـن   وقيم وثقافة اجملتمع من خالل النشاطات العلمية املختلفة

  .خالل اإلرشاد

 

 المقترحات:

  تتضمن فكر اهل البيت. حبوث اجراء 

 مثـل الصـحة    دراسات حول عالقة التفاعـل االجتمـاعي مبـتغريات أخـرى،     إجراء
النفسية وااللتزام الديين والتوافـ ، الضبط الـداخلي والضـبط اخلـارجي، أسـاليب     

 املعاملة الوالدية.

   وطالب املرحلة اإلعدادية. االبتدائيةإجراء دراسات مماثلة على تالميذ املرحلة 

  



﴿38﴾ 
 

 المصادر

 عربية:المصادر ال :والأ

(: العالقة بني القيم الدينية واألمـن النفسـي لـدى طلبـة     1993أبو بكرة، عصام ) .1
 جامعة الريموك، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك،األردن. 

الشخصية النرجسية وعالقتـها بالتفاعـل   (:2004(االتروشي، عماد ابراهيم حيدر .2
كلية التربية رسالة ماجستريغري جامعة بغداد، ،االجتماعي لدى طلبة جامعة بغداد

  .منشورة

ــاربرا) .3 ــر،  ب ــات الشخصــية 1991أجنل ــدخل إىل نظري ــداهلل ،(: م ــد عب ترمجة فه
 الدليم،الطائف،دار احلارثي 

العالقـة بـني التفاعـل     (:2004)عمـر صـاحل    الربكات، صـاحل سـالمه وياسـني،    .4
 ربد،كليـة  يف حمافظـة ا  االجتماعي ومستوى الطموح لـدى طلبـة املرحلـة الثانويـة    

 األردن. –اجلامعة التطبيقية  عجلون

،مكتبة دار الثقافة للنشر 1(:علم النفس االجتماعي، ط2004بين جابر، جودت ) .5
 والتوزيع، عمان

(:مقدمة يف علم النفس، ترمجـة،عادل عـز الـدين،دار مـاكجر     1977(تج، ارنوف  .2
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 المقدمة: 
إن من أعظم النعم اليت انعمها اهلل سبحانه وتعاىل هي بعـث االنبيـاء واملرسـلني واالئمـة     

ىل عبـادة اهلل تعـاىل   إاهلادين إىل اخلالئ  امجعني ليبينوا للعباد حقيقة العبودية والتوحيد والدعوة 
 دون غريه من االهواء واالباطيل.

املعصومني الذين كـان هلـم دور رسـايل     من االئمة مام احلسني عليه السالم واحدًاويعد اإل
جل تثبيت املوقف الواعي واحلكم الشرعي جتاه ظاهرة الطغيان اليزيدي،  احلاكم املسـتهتر  أمن 

بالقيم والشعائر االسالمية، لذا فإن اهلدف من ثورة االمام هو احملافظة علـى الوجـود االسـالمي    
ك كان اهلدف منها ايقـاظ ضـمري االمـة    ىل جانب ذل، إ واستمراره من خالل تثبيت هذا احلدث

 جل العمل على مواجهة هذه الظاهرة.أوهّز مشاعرها وأحاسيسها وحتريك وجداهنا من  
مام احلسني عليه السالم تعد من أبرز وأعظم مظاهر املواجهة والتحـدي يف  إذ إن  ثورة اإل

القضاء على الظلم وإحقـاق  سبيل املبدأ والصاحل العام، فكان هلذه الثورة هدف انساين يتمثل يف 
احل  يف العدل واملساواة وفقًا لتعاليم الدين االسالمي، فضال عن أهنا ح  مـن حقـوق البشـرية    

 مجعاء.
تركت بصماهتا يف كل عصر وزمـان لتضـيء    )عليه السالم(ن ثورة احلسنيأومما الشك فيه 

صـب   أىل يومنا هـذا، حـىت   إزوايا الظالم وتقتلع الظلم املغرو  من قبل الطغاة، وبقي تأثريها 
استشهاد احلسني)عليه السالم( بداية النطـالق الثـورات الـيت أخـذت بثـأره وطالبـت حبقـوق        

 املستضعفني.
وفكـر، اسـتمدت منطلقاهتـا مـن      وتعد الزيارة االربعينية لإلمام احلسني هي األخرى ثورة

( عالمـة مـن عالمـات    فكر االمام احلسني، حىت عّدها االمام احلسن العسكري )عليـه السـالم  
عالمات املؤمن مخسـة: التخـتم بـاليمني، وتعفـري اجلـبني، وصـلوات       "املؤمن، وذلك يف قوله :

ويف ذلـك القـول حـث    "  ببسـم اهلل الـرمحن الـرحيم   إحدى ومخسني، وزيارة األربعني، واجلهر 
كانت حتمل دعوة ودعوة واضحه على تأدية الزيارة االربعينية لإلمام احلسني)عليه السالم( وهي 

الـوالء ألهـل البيـت     يتضمنمالم  فكرية وسياسية واضحة إضافة اىل ما حتمله من بعد ديين، 
واحقيتهم، وتستبطن معارضة ملن سار على هنج االمويني ومن جاء بعدهم يف استهدافهم ألهـل  

  .                              البيت

جتسد احملبة االهلية وجتديد عهد يف التمسك بتعاليم الدين االسـالمي   جانب ذلك فإهنا إلى 
 واالنسانية. خالقيةوالتخل  بأخالق احلسني والتمسك مببادئه اال
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وصرب وكرم اهتمام العامل بأسره ولعـل   ثارت الزيارة االربعينية بكل طقوسها من حتّدأوقد 
سـره  أة وعظمـة وهـدف الزيـارة للعـامل ب    حدى السبل املهمة يف نقل هيبإاالعالم الواعي يشكل 

وهي حمطة اشعاع للعامل وصورة مشرفة للمـذهب الشـيعي ومصـدر مـن مصـادر اسـتقطاب       
 االديان والطوائف والبلدان كافة.

وبناًء على ما سب  ارتأينا ان نقسم البحث على حمورين احـدمها يتضـمن )ماهّيـة الفكـر     
 عينية ثورة وفكر(. احلسيين( وثانيهما يدور حول )الزيارة االرب
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 المحور االول

 ما هية  الفكر الحسيني
 

 من الثورة  إلى الفكر-1

إن ثورة احلسني واحدة من أهم الثورات يف العـامل ككـل السـيما العـامل االسـالمي بكـل       
طوائفه، فكانت حركة ثورية غاضبة ملناهضة االمويني وما شهده تارخيهم من احنرافـات سياسـية   

مام البيعة ليزيد واالعتراف بسلطانه ملـا اتصـفت   واجتماعية وعقائدية، فقد رفض اإلواقتصادية 
به تلك الشخصية من صفات ال تؤهله لإلمامة، فضال عن احنراف السـلطة عـن هنـج االسـالم     

 .وتفشي الفساد
ولقناعته بأن األوضاع القائمة كلها شاذة وأهنا حباجة إىل تغيري جذري يف بنياهنـا هـي الـيت    

 ته إىل الثورة.دفع
سالم يف كل زمـان ومكـان   هداف اإلأمام احلسني)عليه السالم( تنطل  من ولعل أهداف اإل

 وهي:
ميـان بـاهلل، وااللتـزام     ي بناء قاعدة مجاهريية تتخذ محل رسالة اإلأ( ةمة رساليأوال : صنع )أ

 . بقوانينه وشريعته منطل  عملها يف احلياة
خذ اإلسالم يف عالقاته وأنظمته ودسـاتريه مصـدرًا وحيـدًا يف    سالمي( يتإثانيًا: بناء)جمتمع 

 التشريع ويبين كافة مواقفه وف  القواعد اإلسالمية العامة  
 .(1)ثالثًا: ختليص )احلضارة االسالمية( من التحريفية وانقاذها من السقوط

السـالح وبـدأ   ومبا أن كل هذه األمور مل تعد ممكنة مع النظام القائم آنذاك فقد محل اإلمـام  
رد الظامل كما هـو واضـ    يالثورة ضده وذلك من أجل إقامة احلكم العادل الذي يصل  الفاسد و

 من أقواله عليه السالم :
لسنة رسـول اهلل   "من رأى منكم سلطانا جائرا مستحال حلرم اهلل ناكثا لعهد اهلل خمالفًا-1 

والعدوان، فلم يغري عليه بفعل وال قول كـان حقـا    باإلمث)صل اهلل عليه وسلم( يعامل عباد اهلل 

                                                           

 .1982، 2بريوت، ط –الشهيد والثورة، هادي املدرسي، مؤسسة االعلى للمطبوعات  ( 1
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ظهـروا  أن هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرمحن، وأال إن يدخله مدخله، أعلى اهلل 
 (1)"احلدود واستأثروا بالفيء واحلوا حرام اهلل وحرموا حالله وعطلواالفساد 
ظاملًا، وإمنا خرجت لطلب اإلصالح يف أمـة  وال  أين مل أخرج أشرًا وال بطرًا وال مفسدًا"-2
 "عليه السالم( أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر، وأسري بسرية جدي وأيب علي)صجدي)
وقوله:" فسحقًا لكم يـا عبيـد األمـة، وشـذاذ األحـزاب، ونبـذة الكتـاب، ونفثـة           -3  

عتـرة   ومبيـدي والد األنبيـاء،  السنن، وقتلة أ ومطفئيالشيطان، وعصبة اآلثام، وحمريف الكتاب، 
 (2)"األوصياء

 :اآليتوقضاياها املتمثلة يف  ثورة االمام )عليه السالم(  قوال تعكس أهم دوافعأوهي 
 أواًل : إعالن الرفض للواقع الفاسد.

 ثانيًا: السعي لإلصالح والتغيري.
 .(3)ثالثًا: تأكيد القيم احلقة يف واقع األمة

 .ية وإمنا شّن حربا لرّد عدوان قائم وهو عدوان الوضع الشاذفاإلمام مل يشن حربا عدوان

 منطلقات الثورة الحسينية-2

وأصـحابه يف ثـورهتم الرائـدة، الـيت      املنطلقات اليت انطل  منها اإلمام احلسني عليه السالم
 جيب أن ينطل  منها كل مؤمن يف حياته وحتركه:

 

 أوال: الضمير والوجدان اإلنساني:

وجدان اإلنسان يغضب حني يشاهد مظاهر الظلم واحلرمان، وضـمريه يثـور حـني يـرى     
حياة اجلور واالضطهاد. وكل إنسان حيس بوخز الضمري وغضب الوجدان، إذا ما رأى مظلومـا  

                                                           

، 1921مصـر :  –تأريخ الرسل وامللوك، الطربي حتقي ، حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار املعـارف      ينظر:  ( 1
م، 2000بـريوت،   –حتقي ، خليل مأمون شيحا، دار املعرفة وينظر: الكامل يف التاريخ، ابن االثري . 5/403
3/502. 

، ابـن  5/23م، 1991بـريوت،  -شـريي، دار األضـواء  مناقب آل أيب طالب الفتوح، ابن أعثم، حتقي ، علي  ( 2
حتقيـ ،   ترمجة اإلمام احلسني)ع(، ابن عساكر،،89/ 4قم، د.ت،  –شهر اشوب، مؤسسة انتشارات عالمة 

 .318حممد باقر احملمودي، جممع إحياء الثقافة اإلسالمية، د.ت :
3 ) saffar.org.www. 

http://www.saffar.org/
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فإنـه سـيثور طبيعيـا     أو مستضعفا. وإذا مل تقف األنانية واملصلحية حاجزا بينه وبـني ضـمريه،  
 للوقوف إىل جانب املظلوم املضطهد ضد الظامل املعتدي.وسيجد نفسه مضطرا 

 

 ثانيا: المسؤولية الدينية:

فالدين يوجب رفض الظلم ومكافحة اجلور وعـدم االستسـالم لالضـطهاد، وكلمـا كـان      
اإلنسان أكثر وعيًا بالدين وفهمًا ألهدافه، كان أكثر اندفاعًا وأشد ثورية من أجل الدين، وأقـوى  

يتحرك ويفجـر ثورتـه    مبادئه. وهذا هو بالضبط ما جعل احلسني عليه السالمغريًة على قيمه و
 بكل عنف وإصرار، منطلقًا من وعيه للمسؤولية الدينية، ومن تفهمه لروح اإلسالم وأهدافه.

 

 ثالثا: العزة والكرامة: 

ن أمثن ما ميلك اإلنسان يف هذه احلياة هي كرامته وحريته، فهي الفـارق املميـز بـني اإلنسـا    
وال تكـن عبـد   "وجهـه مام علي كرم اهلل وبني احليوان، فاإلنسان خلقه اهلل حرا كما يقول اإل

 (.1)"غريك وقد جعلك اهلل حرا
وما يعكسه التاريخ إن احلياة يف وعي اإلمام هـي جهـاد ومـن ال جياهـد عليـه أن يسـتعد       

الثـورة الدائمـة يف   للموت حتت سياط العبودية والذل والقهر، فاجلهاد عنده قيمة خاصـة، هـو   
 .سبيل اهلل واحل  والعدل واحلرية

، وخطـة عمـل، ورايـة    انتصارصلوات اهلل عليه مشروع حضارة، ومنهج  فاصب  احلسني
رسالة، فمن أراد عّزًا بال عشرية، وهيبة بال سلطان، فليفعل ما فعله احلسني صلوات اهلل عليه، 

 .نليخرج من ذّل طاعة الطاغوت، إىل عّز طاعة الرمح
 
 

 المضامين الفكرية لإلمام الحسين -3

يف االمر: اعمـل   –فكر يفكر تفكريًا  مأخوذ من" لفظ وتعرف كتب اللغة الفكر على انه 
وفكـرت كـثريًا يف هـذه     –ىل حـل  إو أىل جمهـول  إالعقل فيه لَيعِمَل مستعينًا ببعض ما يعلـم  

 .(1)"ىل حل مرض إاملشكلة وقد توصلت 
                                                           

 .13الشهيد والثورة، هادي املدرسي : ( 1
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"فكَر يفكُر يف الشيء: عمل الفكر والعقـل فيـه ليتوصـل     نهأويعرفه جربان مسعود على 
 .(2)اىل حلِه او ادراكه

يطل  على الفعل الذي تقـوم بـه    ما اصطالحا فإن الفكر ومن وجهة نظر فلسفية  هو ماأ
 .(3)النفس عند حركتها يف املعقول

ىل احلقيقـة اجملهولـة   إىل الوصـول  إعملية عقلية نزوعيـة هتـدف   اهلل بأنه  محد عطيةأفه ويعّر
 .(4)كحل مشكلة من املشاكل اليت تعترض االنسان

نتاج االعلى للـدماغ بوصـفه مـادة ذات تنظـيم عفـوي       نه: الأفه على ما )روزنتال( فعّرأ
 خاص وهو العملية االجيابيـة الـيت بواسـطتها يـنعكس العـامل املوضـوعي يف مفـاهيم واحكـام        

الجتماعية واالنتاجية وتضمن انعكاسًا وسـيطًا للواقـع   ا ونظريات ويظهر خالل أنشطة االنسان
 .(5)ويكشف الروابط الطبيعية داخله

من يقف عند سرية االمام احلسني وثورته اجلهاديـة الرسـالية الـيت نسـتطيع أن     وعليه فإن 
واالنسـانية الـيت كانـت غائبـة أو     نصفها باحلراك النهضوي لعب دورًا مهمًا هّز املشاعر الدينية 

 مغيبة على حساب اللّذات والشهوات والفساد وضياع حقوق املستضعف.
القضـية حّيـة يف شـعور اإلنسـان     لعل أهم نتيجة أدهتا الثورة احلسينية هي اإلبقـاء علـى   

املسلم على امتداد الزمن، حبيث تتحّول إىل مسألة تتصل بالضمري اإلنسـاين يف عالقـة احلاضـر    
 .التاريخب

والدين االسالمي الذي بين بفضل الرسول الكرمي )صلى اهلل عليه وآله( جاء معتمدًا علـى  
أسس اخالقية وانسانية وعقائدية وهذه هي ذاهتا األسس اليت اعتمدها اإلمام احلسني يف مفاصـل  

كى  ف كى  إلى  للف  ثورته، وكأنه حاول من خالهلا أن يعيد ذاكرة املسلم إىل إسالمه ويعيد العقل
 لإلسالم فكل ما فيه من عدللة و أفة وسالم وصب  وع ة.

                                                                                                                                        

مجاعة من الكبار اللغويني العرب: املعجم العريب االساسي، املنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم، ب.     ( 1
 .947ت: 

 129م :1992جربان مسعود، دار العم للماليني،  الرائد /معجم لغوي عصري، ( 2
 .152م : 1982تاب اللبناين، املعجم الفلسفي، مجيل صليبا، دار الك ( 3
 .473م:1952القامو  السياسي،امحد عطية اهلل، دائرة املعارف احلديثة،  مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة، ( 4
 .332: 1985بريوت،  -، دار الطليعة3املوسوعة الفلسفية، بودلني روزنتال،تر: يوسف كرم، ط ( 5
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أدى مصرع احلسني إىل أن تكـون سـاللة آل حممـد )ص( يف ضـمري     ": ويقول مفكر غريب
. وإذا أردنا أن نثقف أنفسـنا علـى   اإلسالميةاملسلمني ألهنم أنبل جنس عاش على أرض الدولة 

 .(1)احلقيقيهذه املبادئ العظيمة فهمنا مبادئ اإلسالم 
 

 :(2)ولعل من أهم املضامني الفكرية اليت جتسدت يف سلوك وأقوال اإلمام احلسني هي
 نبذ الظلم والتضحية من أجل االصالح  -1

ال شك أن ما أعلنه اإلمام احلسني خبصوص اإلصالح هو معروف للمسـلمني مجيعـا، ال   
عليه السالم( اليت تعد ثقافة هنضوية السيما من تثقف بثقافة االمام احلسني ) اثنان  عليه  خيتلف

 انسانية رافضة ألي خطأ يتجه باجتاه الظلم.
البعد التطبيقي للفكر احلسيين مهم جدا إلثبات حقيقة موقـف اإلنسـان مـن هـذه      ولعل

الثورة العمالقة، فاهلدف األهم هو تطبي  الثقافة احلسينية يف معناهـا وجوهرهـا العظـيم علـى     
حّيز الفعل اإلنساين امللمو  باليد واملرئي بالعني واملسموع باإلذن، فال يكفـي أبـدا أن أّدعـي    

وهر الفكر احلسيين وال أعمل به، وال جيوز قط أن أتبّج  بالثقافة احلسينية وال ألتـزم  االنتماء جل
بضوابطها وأعمل يف هديها، فَمْن هذا الذي يقول إنين ال أعرف ماذا تريد مين هـذه الثقافـة؟ إن   
الكل يعرف متام املعرفة ما هي القيم اليت خرج احلسني)عليه السالم( من اجل تثبيتـها والعمـل   

 .(3)لى تطبيقها يف حياة املسلمني من اجل احلفاظ على كرامتهم ودينهمع
الصرب على املكاره : لقد استمد االمام احلسـني تلـك الصـفة االخالقيـة مـن القـرآن       -2

فكان مثـاال   ((ونَيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُح الكرمي ))
ــدوة    ــام القـــ ــبور واالمـــ ــلم الصـــ ــال  للمســـ ــوم بالقتـــ ــدء القـــ ــرفض بـــ  :يـــ

فحينما يعرض عليه أحد أصحابه حبسم املعركة لصاحله قبل يـوم العاشـر باعتبـار أن جـيش      
العدو كان غري مستعد من ناحية العدة والعتاد، لكنه قال: )مـا كنـت ألبـدأهم بالقتـال( وحـىت      

حلسني عليه السالم أن ترميهم بسـهم إال بعـد إسـداء احلجـة تلـو      اللحظة احلامسة أبت نفس ا
 .(4)احلجة واحلذر تلو احلذر

                                                           

 .332املوسوعة الفلسفية: ( 1
 .142ه :  1429احلسيين، حممد اهلنداوي، املكتبة احليدرية /   اخلطابقراءة يف  ( 2
3 )http://almodarresi.com/notes/a3084lbc.htm . 
 .احلسني يف الفكر املسيحي، الكاتب املسيحي أنطوان بارا، مكتبة فدك ـ قّم املقّدسة ( 4
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 :أتباعــه والقريــب مــن  بــني الغريــب  ال مييــز العدالــة واملســاوة يف التعامــل :  -3

واملوقف اجللي الذي راف  سيد الشهداء يف هنضته هو مواساته ألنصـاره واحترامـه هلـم بـنفس      
ام بوشائج القرىب من أخوته وأبنائه، ففي الوقت الذي جلس عند مصـارع  القدر مع من يرتبط 

أخيه وولده والشهداء من بين هاشم تراه يراعي ويواسي أنصـاره فتـارة يضـع خـده علـى خـد       
الغالم احلبشي، أو على خد الغالم التركي ليقول: من مثلي ويضع ابـن بنـت رسـول اهلل خـده     

ئ  الذي ال مييز بني الغريب والقريب مـن أتباعـه، ومـن    على خدي، فهذه مواصفات القائد الال
 .(1)هنا متكن اإلمام من امتالك مودهتم له واستجابتهم لدعوته

 :االلتــــزام بــــالرف  والعطــــف واللطــــف حــــىت علــــى األعــــداء  الرأفــــة :-4

ومن صوره اخللقية العطف على قاتليه، فاملشاعر احلارة واهليجان الثوري مل مينعـه مـن االلتـزام    
الرف  والعطف واللطف حىت على األعداء، ففي طريقه حنو كربالء واجـه شـرحية مـن عسـكر     ب

( مقاتل وكانوا عطاشى مع خيـوهلم فـأمر اإلمـام بـإروائهم     1000ابن زياد وهم ما يقارب من )
وسقي خيوهلم، وقال: )أسقوا القوم وأرووهم من املاء ورشفوا اخليل ترشيفا( وإنه سقى بنفسـه  

 (.2)!عداء من املاء الذي كان قد احتفظ به لوقت الشدةأحد جنود األ

 :توبـــة مـــن جـــاء لقتالـــه ومـــن فتـــك بـــه أشـــد فتـــك والعفـــو عنـــهم  قبـــول

ومن السجايا األخالقية اليت انفرد اإلمام عليه السالم اا يف هكذا مواقـف عصـيبة هـي قبـول      
الرياحي الذي كان مـن   توبة من جاء لقتاله ومن فتك به أشد فتك والعفو عنهم، فاحلر بن يزيد

صفوف اجليش األموي يعود هلديه ويندم على غيه ويعتذر لإلمام فريحب به عليه السالم بقلب 
رحب وعاطفة طيبة ويقبل توبته وقاتل احلر مع احلسني ضد جيش يزيد، إىل أن هـوى صـريعا   

يف اآلخـرة(   أمك إذ مستك حرا، فأنت حر يف الدنيا وسعيد فجاء عنده اإلمام وقال: )ما أخطأت
     .(3)زال التاريخ يقدر هذا املوقف الفريد والصفة الطيبة ماو

 :املرأة يف حجااا وعفتها وحيافظ على دورها الالئ  يف اجملتمع صيانة العّفة :-5

وجتلت صورة أخرى من أخالقيات اإلمام احلسني على ثرى الطـف وهـي  حينمـا بـرز      
فبينما هوى صريعا خرجت أمه ليلـى مـن اخليمـة صـارخة     ولده علي األكرب وقاتل حىت قتل، 

أعـز عنـدي    صائحة فنهاها اإلمام من ذلك قائال هلا:"إرجعي إىل اخليمة أما تعلمني إن حجابك
 "من ولدي علي األكرب

                                                           

 .148: احلسيين  قراءة يف اخلطاب ( 1
 .90املسيحي :احلسني يف الفكر  ( 2

 .94احلسني يف الفكر املسيحي:  3)
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فردها احلسني إىل اخليمة ليسجل بنفسه موقفا أخالقيا يصون املرأة من كل إغراء وحيـافظ  
 .(1)تمععلى دورها الالئ  يف اجمل

 :االلتزام بأداء الشعائر االسالمية كالصالة يف وقتهاتطبي  الواجبات والفروض -2
ومن أجلى املظاهر اإلنسانية اليت جسدها اإلمـام احلسـني قبـل شـهادته هـي طلبـه مـن         

األعداء ألن يصلي ركعات، ليشري لألمة بأن اإلسالم عبادة وسياسـة فيطلـب مـن أحـد أتباعـه      
ليمهلوه حىت يصلي، فيصلي اإلمام عليه السالم ولكن رمي السهام والنبـال   ليطلب من األعداء

مل تترك له جمال أوسع للتفرغ للعبادة واستمرار االرتباط الروحي مع خالقـه، ويكفيـه فخـرا أن    
 .(2)اإلسالمية وال متيتها استهدف مبوقفه هذا من توجيه لألمة بأن ال تترك هذه الشعرية

  

                                                           

 .150: احلسيين  قراءة يف اخلطاب ( 1
 .142: احلسيين  قراءة يف اخلطاب ( 2
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 المحور الثاني

 الزيارة االربعينية ثورة وفكر
 

 معنى الزيارة االربعينية وتاريخها وشرعيتها-1

سـارى  ُأواملراد من التسمية أن  ،) ن زيارة األربعني معروفة عند الشيعة بزيارة )مرّد الّراإ 
أهل البيت، قد جاءوا برأ  احلسني )عليه السـالم( معهـم عنـدما جـاءوا إىل كـربالء يف هـذا       

احلسـني بـن   على مقتل اإلمـام   ًايوم 40اليوم العشرون من صفر الذي يواف  مرور هو . واليوم
، وحبسب بعـض الروايـات   عبيد اهلل بن زيادعلى يد جيش  معركة كربالءيف  علي بن أيب طالب

وبرفقـة األيتـام وأطفـال احلسـني إىل      )السـجاد  )وعلي بن احلسـني  زينب بنت عليفقد قامت 
 .(1)أرض كربالء لزيارة قرب احلسني يف األربعني

ويعترب من أهم املناسبات عند الشيعة حيـث ختـرج مواكـب العـزاء يف مثـل هـذا اليـوم        
 2 كـربالء لزيـارة قـرب احلسـني    ويتوافد مئات اآلالف من الشيعة من كافة أحناء العـامل إىل أرض  

ويقوم املاليني من الزوار باحلضور إىل كربالء مشيًا على األقدام بأطفاهلم وشـيوخهم مـن مـدن    
هم مـا يزيـد   إذ يقطـع بعضـ   انظر الصـور   (3)يات تعبريًا عن الُنصرةآالعراق البعيدة حاملني الر

كيلومتر مشيًا ويقوم أهايل املدن والقرى احملاذية لطريـ  الزائـرين بنصـب سـرادقات      500على 
 )خيام كبرية( أو يفتحون بيوهتم الستراحة الزّوار وإطعامهم معتربين ذلك تقربـًا إىل اهلل وتربكـاً  

                                       حىت اهنا عدت عالمة من عالمات املؤمن كما ذكرنا يف املقدمة.

جـابر بـن عبـد اهلل    أن أول من زار احلسني يف يوم األربعني كان الصحايب  وتذكر الروايات
إىل كربالء يف ذلك اليوم وهو يـوم وصـول ركـب     املدينة املنورةإذ صادف وصوله من  االنصاري

، زينبوعمته ( دالسجا)اإلمام علي بن احلسني زين العابدينحرم احلسني )نسائه وأيتامه( برفقة 
فالتقوا هناك ونصبوا مناحة عظيمة أصبحت إحياء ذكراها من السـنن املسـتحبة املؤكـدة عنـد     

أهل البيت، وتسمى هذه الذكرى حمليًا يف العـراق بزيـارة مـرّد الـرؤو  )اي رجـوع أو       أتباع
                                                           

 .98/329حبار األنوار، العالمة حممد باقر اجمللسي،بريوت، د.ت : ( 1
مؤسسـة آل البيـت    وسائل الشيعة اىل حتصيل مسائل الشريعة، حممد بن احلسـن احلـر العـاملي، حتقيـ  :     ( 2

 .487/  14ايران،د.ت :  ،عليهم السالم إلحياء
مصباح املتهجد للشيخ ايب جعفر بن احلسن الطوسي، صححه واشرف عليه :حسـني األعلمـي، مؤسسـة     ( 3

 .787م : 1998األعلمي  للطباعة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
http://www.alshirazi.net/news/news/safar1427/18.htm
http://www.alshirazi.net/news/news/safar1427/18.htm
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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صحابه وأهل بيتـه ُأعيـدت   أبعض من ُقتل معه من  ورؤو  احلسني أ عودة الرؤو ( ألن ر
                     (1)رلدفنها مع األجساد بعد أن أخذها جيش بين أمية إىل يزيد وطافوا اا تباهيًا بالنص

فليس هناك مثَّة إشكال أو خالف بني الفقهاء والعلماء يف استحباب زيارة االمـام احلسـني   
)عليه السالم( يف يوم األربعني، وقد وردت روايات ُتؤكِّد على استحباب زيارته يف هـذا اليـوم،   

 .السيما عند ارتفاع النهار
ومن الروايات اليت وردت يف التأكيد على استحباب زيارة سيد الشهداء )عليه السـالم( يف  
 إذيوم األربعني، ما روي عن موالنا اإلمام احلسن العسـكري عليـه أفضـل الصـالة والسـالم،      

إذًا، ليس من إشكال  يف أنَّ يوم األربعني هـو   ،(2) جعل زيارة األربعني واحدًة من عالمات املؤمن
 ل يف يوم األربعني.  م الزيارة، وهذا هو أوَّل مسة وأهمَّ شعار ينبغي أن ُيمّثيو

مما ال ريب فيه أنَّ يوم األربعني هو يوم يتأكد فيه استحباب الزيارة لسـيد الشـهداء )عليـه    
ويف ذلك يقول االمام الصادق )عليـه السـالم(    السالم( وأنَّ زيارته يف هذا اليوم من عالئم اإلميان

 (3)أراد اهلل به اخلري قذف يف قلبه حب االمام احلسني )عليه السالم( وحب زيارته"  من":
وتعين الزيارة الوصلة وعرض الزائر نفسه على املزور والقيام بني يديـه واالنابـة والرجـوع    
إليه بقلب خالص وعزم صادق، ومن زار أخاه أي قصده ابتغاء وجه اهلل تعاىل فهـو زوره وحـ    

 (4)يكرم زواره او قاصديهعلى اهلل ان 
 

 اهم التطبيقات الفكرية  للزيارة األربعينية-2

"أوصيكم بتقوى اهلل، وإدامة التفّكر، فإّن التفّكر أبـو كـّل   :قال اإلمام احلسني عليه السالم
أي ان دوام التفكري ميزة الشعوب احلضارية، وهـي مسـة  للرقـي والنبـوغ، فهـي       (5)خري  وأمه"

 قرينة املتقي.
فاملداومة على الزيارة االربعينية هي إحياء االسالم واسـتعادة القـرآن اىل احليـاة، واالبقـاء     

لـذا فهـي تشـكل عالمـة مـن       ،القضية حّية يف شعور اإلنسان املسلم على امتداد الـزمن على 
 عالمات استعمال الفكر احلسيين املرتبط بالتقوى واخلري.

                                                           

 .787م. ن :  ( 1
 .1/458وسائل الشيعة  ( 2
 .122جعفر مب حممد بن قولويه القمي، حتقي  نشر الفقاهة د.ت :كامل الزيارات، للشيخ ايب القاسم  ( 3
 .2/179الكايف، ابن اسحاق الكلبيين الزازي، حتقي  قسم احياء التراث، مركز حبوث دار احلديث د.ت :( 4
5 ) com.www.alshirazi. 

http://www.alshirazi.com/
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ين الكامـل والقـانون الرصـني الـذي يهـدف إىل      فما قام به اإلمام احلسني هو جتسيد للـد 
إسعاد اجملتمع البشري حتقي  التقدم واالزدهار يف ظل حكومات عادلة وادارات حكيمة ورعايـة  

 تنطل  من مبادئ االسالم  يف كل زمان ومكان  

فالزيارة االربعينية هي احـدى الشـعائر املهمـة الـيت حتمـل دعـوة متجـددة يف اإلصـالح         
ب الذي يدفع املاليني على حتمل مشاق املسافات الطويلـة مشـيا علـى االقـدام     واالنتصار، فاحل

 لزيارة االمام )عليه السالم( ما هو اال اقتداء بنهج االمام وفكره املتضمن بناء جمتمع ودولة عادلة  

علـى   ، التعرف البشرية له نظـري  مل، واستثنائيا حدثًا عامليًا اليوم إن زيارة األربعني أضحت
 ي.                                                              واملعنو وال على توى املادياملس

فليس يف األرض ما يشبه مشهد ماليني السائرين، مشيًا على األقدام، مستصحبني معهـم  
كيلـومترًا،   200األطفال والشيوخ والنساء واملرضى وذوي االحتياجات اخلاصة، مسافة تتجاوز 

وهـذا كلـه يف سـبيل جتديـد      وقساوته وال يأاون لالعتداءات االرهابيـة، بتقلبات اجلو  ال يبالون
احلب والوالء لإلسالم والعقيدة، وليتجسد فكر االمام احلسني يف القول الطيب والعمل الصاحل 
واالخالق السامية والدفاع عن املظلوم ونصرته على حساب الظامل واصالح ما أفسـده احلّكـام،   

وهـذا ينبغـي أن   االيتام واألرامل والنظر اىل النا   من منظـور انسـاين    ومساعدة احملتاج ورعاية
 .                       زائرينيكون حاضرًا يف قلب وعقل ووجدان ال

هـذه    : اسـتفيدوا مـن   يف توصـية اىل زوار االربعينيـة    يقول املرجع الشريازي )دام ظلـه( 
كل واحد منكم، خالل األيام اليت يقضيها يف هـذه  الزيارة االستثنائية استفادة استثنائية، ليحاول 

الزيارة، أن يهتم مبحاسبة نفسه يوميًا، ولو لدقائ  معدودة، من أجل إصالحها، كما أكد األئمـة  
السالم( ذلك. وخالل زيارتكم لإلمام احلسني )عليه السالم( ادعـوا اهلل )عـز وجـل( أن     م)عليه

له بذكركم إلخوانكم يسـتجاب دعـاؤكم وينظـر    يفرج عن إخوانكم الشيعة يف كل مكان، فلع
 .                (1)اهلل )عز وجل( إليكم

أن يعرفـوا أن علـيهم أن يتحلـوا بالصـفات      احلسـينيني )دام ظله(: على الـزوار   ضيفوي
اإلميانية الفاضلة التالية، لتحقيـ  أدب الزيـارة ونتائجهـا املرجـوة، وهـي: اإلخـالص هلل )عـز        

 .(2)شاركة يف إجناز األعمال الصاحلة، االلتزام باألخالق احلسنةالسعي واملووجل(، 

                                                           

 .19حممد احلسيين الشريازي، مؤسسة السيدة زينب )ع( د.ت: احلسني مصباح اهلدى،اإلمام السيد  ( 1
 –ثقافة عاشوراء يف فكر اإلمام الشريازي إعداد ونشر مركز اإلمام الشريازي للبحوث والدراسـات بـريوت    ( 2

 .12م ص2002/ 1دمش  ط
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 ويـذهب  عشـوائيا  سـيكون  للفكـر  خيضع مل إن ديين، غري أم السلوك سواء أكان دينيا الن
 فكرة. السلوك أصل:  قيل لذا تذكر فائدة بدون سدى

 هي: اهم التطبيقات المنهجية المستمدة من فكر االمام الحسينومن 

البعد التنظيمي: إن زيارة عظيمة كالزيـارة االربعينيـة ختفـي وراءهـا عقـول تنظيميـة       -1
اخذت على عاتقها ترتيب االفواج وتوفري مستلزمات املؤونة والرعاية الصحية واألمـان، وهـذا   
يؤكد أن القائمني على ذلك متسلحون بثقافة إسالمية حسينية، حـىت أصـبحت تلـك الزيـارة     

، ففي إحدى الزيارات االربعينية سارت كاتبة املانية مـن النجـف االشـرف إىل    حدثًا أذهل العامل
إنه طريـ  ممتـع ومبـهر    "كربالء الطاهرة مشيا على األقدام مع جمموعة من الزائرين فقالت فيها 

وفريد، أمران يف هذا الطري  ال أجدمها يف أي مكان آخر من هذا العامل : االول :ال احـد جيـوع،   
 (1) جتد خصومة بني اثنني"والثاين : ال

 اهتمامـه  عنـه  ُعـرف   سوري، واكادميي وإعالمي وروائي مفكر وهو بارا وال ننسى انطون
 وأثـار  صـدوره  حني واسعة شهرة( املسيحي الفكر يف احلسني) كتابه نال وقد البيت أهل بسرية
 مـن  احلسني)عليه السالم( اإلمام وأفكار ملواقف وحتليله كربالء واقعة حول املغاير لطرحه جداًل
 عربية.            مسيحية نظر وجهة

 اإلحسـان  سوى ترى ال بينهم فيما متحابون النا  "أن فقد قال يف ح  الزيارة االربعينية،
 عـن  اإلنسـان  يعجـز  أمٌر األربعني زيارة"أن معتربًا أخرى"، بعد سنة تزداد اليت اجلميلة واخلدمة
                      .(2)وصفه"

وهذا بالتأكيد ينبع من الـدور الـذي تلعبـه احلـوزات الدينيـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين         
واالعالم الشيعي والشباب الثابت على العقيدة امللـيب لنـداء االمـام احلسـني )هـل مـن ناصـر        

 ينصرين(.                                                                                       

 البعد الديين او العقائدي-2

وذلـك ألن كـل القـيم تفقـد أمهيتـها إذا مل       ن لإلميان أمهية خاصة يف حياة املسلم عمومًا،إ
وذلك ألن اإلميان احل  ينظم عالقة اإلنسـان بربـه وعالقـة اإلنسـان بنفسـه       ميان صادق،إيرافقها 

ا فهي قيمة مالزمة لكل القـيم الـيت حيملـه    باإلضافة إىل عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان وجمتمعه،
فمن خالل اإلميان يعطى التصور الرشيد عن اخلـال  والكـون واإلنسـان وهـو      اإلنسان املسلم،

 مصدر احل  والعدل واالستقامة والرشاد وغريها من القيم األخرى.

                                                           

1 ) annabaa.org/arabic/ashuraa.    
 .املصدر الساب ( 2
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ن تنمية القيم التربوية يف الشخصية املسلمة تعتمد على تكوين الوازع الـذايت يف الـنفس   إ

 يراقـب نفسـه بنفسـه،    ًا ذا ضـمري حـي واحسـا  مرهـف،    إذ يصب  اإلنسان كائنـ  البشرية،
فالوازع الديين والباعث األخالقي اللـذان يسـهم الـدين يف     ن حياسبه غريه.أوحياسب نفسه قبل 

وتعد القـيم   ه،ئتثبيتهما يف أعماق النفس البشرية مها الضمان األول واألكيد لسعادة اجملتمع وهنا
 .(1) رد بربه ونفسه وجمتمعهصمام األمان الكفيلة بضبط عالقات الف

لذا فاإلنسان مطالب بواجبات عدة جتاه اخلال  يكفـل أداءه هلـا ببـث الطمأنينـة يف نفسـه      
 ففائدهتا عائدة أساسًا على الفرد الذي يؤديها ألن اهلل غين عن عباده، يف احلياة، استقرارهوضمان 

تتلخص يف اإلميان بـاهلل ومالئكتـه   وأهم تلك الواجبات  ال تنفعه طاعتهم وال تضره معصيتهم،
وكتبه ورسله وما أنزل من حقائ  والطاعة املطلقة له وتدبر آياته وشكره علـى نعمائـه والرضـا    

وكذلك قيامه بالعبادات املنوطـة   بقضائه والتوكل عليه وعدم اليأ  من رمحته واملوت يف سبيله،
إمنا تشمل أيضًا ما يقـوم بـه اإلنسـان     نية،والعبادة ال تعين جمرد أداء الفرائض والشعائر الدي به،

 وطريقة عبادة اهلل بالعلم والعمل واخلشية من معامالت وقيم وسلوك،
 
 األبعاد االجتماعية يف الزيارة االربعينية   -3

صـارت اليـوم اكـرب التجمعـات الدينيـة يف مجيـع أصـقاع العـامل         مبا أن الزيارة االربعينية 
 ماءات والقوميات إذ ميكن تلخيص تلك األبعاد بعدة نقاط أمهها:وأكثرها تنوعا من حيث االنت

أواًل: التالق  الفكري: تشكل الزيارة حمفـل مهـم وحاضـن جلميـع احلضـارات الشـرقية       
والغربية اليت تكفل لكل زائر او صاحب موكب االطالع على ثقافات اخرى  سـواء الدينيـة او   

 ئات.الفكرية تتحق  بفعل التعايش السلمي بني الف

إن فكرة العمـل التطـوعي قـد أسـهمت يف     ثانيًا : اشاعة روح التعاون والعمل الطوعي : 
بناء الكثري من الدول احلديثة وتقدمها، والزيارة االربعينية مبا متلكـه مـن شـرعية مسـتمدة مـن      
خلفيتها الدينية والعاطفية والفكرية تعد حمفـزا للعمـل الطـوعي فقـد بـذل الشـباب والشـيبة        

اجل خدمة الزائـرين وخدمـة    جهودا جبارة وامواال طائلة تطوعا وعن طيب خاطر كل ذلك من
 املذهب.    

                                                           

القيم التربوية اإلسالمية ودرجة ممارسـتها لـدى طالبـات اجلامعـات احلكوميـة يف      مستوى االعتقاد ملنظومة  ( 1
 2م :  1998األردن، هتاين الفرحيات، رسالة ماجستري، كلية التربية، جامعة الريموك، األردن، 
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اىل جانب العمل الطوعي جند التكافـل االجتمـاعي املتمثـل        ثالثًا: التكافل االجتماعي:
وهي خصلة اخالقية وانسانية حتتوي الكرم وااليثار ونبـذ روح االنانيـة    بالعطاء املادي واملعنوي

 والتعايل.

ت واالشكال، فاحلشود املليونية تضم العديـد مـن   رابعًا: عدم التمييز بني االديان واجلنسيا
اجلنسيات واالديان والقوميات تسري كلها اىل كربالء املقدسة بكل ما فيهم من اميان وحـب مـن   
 غري ان جند أي متييز عنصري وهذا ما جسدته ثورة االمام احلسني مـن فكـر انسـاين واخالقـي.    
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 الخاتمة :

الـيت تكفلـت احلـديث عـن الزيـارة االربعينيـة واهـم        بعد االنتهاء من مضمون الدراسة 
املضامني الفكرية اليت متيزت اا الزيارة ومدى افادهتا من فكر االمام احلسني )عليه السالم(، البد 

 أهم النتائج اليت مت التوصل إليها وهي: أن نوجز
هـو اليـوم الـذي    إن املقصود بالزيارة االربعينية هو اليوم الذي عاد فيه الرأ  إىل اجلسـد و   -1

شهد أول زيارة لإلمام من قبل جابر االنصاري الذي التقى فيه اإلمام السجاد وسـبايا اإلمـام    
 والذي يواف  العشرون من صفر.

إن فكر اإلمام احلسني )عليه السالم( يعد فكرا جهاديا وانسـانيا لـيس لـه وقـت أو مكـان       -2
 .حمددين وهذا ما جتسد يف سلوكيات حميب االمام وزواره

مجعـاء لـيس الشـيعية فحسـب ففكـر      لعقيدة أإلنسانية ن الفكر احلسيين ترك بصماته يف ا -3
 االمام احلسني  يعد مصدر من مصادر الثقافة للعامل بأسره.

يف املنـهج التطبيقـي للزيـارة    واضـحة   اثـار آتـرك  )عليـه السـالم(     احلسـني  فكر االمامن إ -4
وى الـوالء للعقيـدة ام علـى مسـتوى     االربعينية سواء على مستوى التنظيم ام علـى مسـت  

التسل  باملبادئ االنسانية واالخالقية حىت أصب  باإلمكان ان نعد الزيارة االربعينيـة مشـهدا   
 ثقافيا يرتقي للعاملية.

جسدت الزيارة االربعينية أهم املضامني الفكرية لإلمام احلسني واملتمثلة بالتضحية والصـرب   -5
يف سبيل احل  فضال عن االخالق االسـالمية املتمثلـة بالعفـة والكـرم والعدالـة ومسـاعدة       

 الفروض والواجبات االساسية للمسلم. اىل جانب تأدية احملتاج ونبذ العنصرية 
 

 انت كاآلتي:أما أهم التوصيات فك

على الرغم مما تضمنه الزيارة االربعينية من مضامني فكرية مهمـة اال أهنـا تفتقـد للكـثري     
السيما إذا اعتربناها مناسبة هلا أهداف غري حمدودة، تتعـدى األهـداف الدينيـة واالجتماعيـة إىل     

 األهداف الثقافية اليت تشمل فئات اجملتمع لذا نوصي بااليت :
اد الكبرية اليت تتوافـد للزيـارة االربعينيـة نوصـي بـالتركيز علـى الفئـات        انطالقا من االعد .1

الدينية واالجتماعيـة وذلـك    مالشبابية وذلك باحتوائهم والشد عليهم وتعريفهم مبسؤولياهت
من خالل تثقيفهم على املعىن احلقيقي للعقيدة الراسـخة. فضـال عـن حتفيـزهم وحتريـك      
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مبجتمعهم وذلك مـن خـالل االبـداع واالنتـاج وصـوال      طاقاهتم الفكرية من اجل االرتقاء 
 لإلصالح منطلقني من فكر سيد شهداء اهل اجلنة.

استغالل اجواء الزيارة االربعينية لتعريـف الشـباب مبسـاوئ الثقافـات الوافـدة       .2
 للعامل العريب املسلم، وحتفيزهم على نبذها ورفض كل ما هو سليب ومنحرف.

بالثقافة احلسينية لتوجيه الشباب وتوعيتـهم  اعداد خطيبات وخطباء متسلحني  .3
 إلسالمهم احل   

تفعيل دور الورش والندوات واملؤمترات والعـروض الفنيـة يف احيـاء وترسـيخ      .4
القيم واالهداف احلسينية واثبات ان الثورة احلسينية هي ثورة إليقـاظ االنسـانية   

 من غفلتها.  
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 المقدمة

تنطل  يف كل عام يف العشرين من صفر، املسريات احلسـينية الكـربى مـن مدينـة     
النجف االشرف إىل كربالء املقدسة، ختليدًا لذكرى اربعينية سيد الشهداء وأيب األحـرار  

وآله واصحابه االطهار، وتأكيدًا منها على مواصلة الـدرب   )عليه السالم(االمام احلسني 
 مهما تفرعن الطغاة.والثبات على هنجهم الثائر 

فرضت السلطات البعثية احكامًا جـائرة ضـد الشـعائر احلسـينية،      1977يف عام 
ومنعتهم من اداء مراسيم الزيارة االربعينية إىل مدينـة كـربالء، كمـا اهنـا منعـت مجيـع       

، غري ان اجلماهري الثـائرة املؤمنـة مببـادئ    )عليه السالم(الشعائر املتعلقة باإلمام احلسني 
ام احلسني، أبت إال أن تنتفض بوجه احلكم العفلقـي املسـتبد، متجـاهلني ذواهتـم     االم

 ومصاحلهم، هدفهم اعالء كلمة اهلل.

ونظرًا ألمهية هذه االنتفاضة جاء اختيارنا هلـذا املوضـوع الـذي قسـمناه إىل اربعـة      
عث مباحث وخامتة، ناقش املبحث األول بدايات املواجهة ما بني املنتفضني وسلطات الب

احلاكم، ودر  املبحث الثاين احداث االنتفاضة األربعينية يف حني سلط املبحث الثالث 
الضوء على دور املرأة النجفية يف هذه االنتفاضة، وحلل املبحث الرابع موقـف اجلـيش   

 من هذه االنتفاضة.

 وجاءت اخلامتة لتضع ابرز االستنتاجات اليت توصل اليها البحث.

عة كبرية من املصادر واليت ميكن التعرف عليهـا يف ثبـت   اعتمد البحث على جممو
 املصادر.
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 المبحث األول

 بدايات المواجهة

جاء نظام احلكم البعثي )حزب البعث العريب االشتراكي( حلكم العراق يف السـابع  
أثر انقالب قادة عبد الرزاق النايف وإبراهيم الـداود، والـذي    1928عشر من متوز عام 

 (2)، وصفا احلكم لـ )أمحد حسن البكر((1)لثالثني من متوز من العام نفسه أطي  اما يف ا
و) صدام حسني(، لتبدأ أسوء صفحة عرفها التـاريخ لبدايـة حكـم دكتـاتوري دمـوي      
اليعرف الرمحة وال االخالق، شعاره الغاية تربر الوسيلة، ويسـري أتباعـه بشـعار نفـذ مث     

 .(3)ناقش

تعرضت احلوزة العلمية ومرجعيتها الدينية اليت عمرت يف النجف االشرف ألكثـر  
 إلهنـاء عام وبعناية اهلية ملضايقات حزب البعث العريب االشتراكي، كمحاولة  1000من 

نشاطها "الرجعي" على حد تعبري التعمـيم الصـادر مـن القيـادة القوميـة للحـزب يف       

                                                           

ينظر: حنا بطاطو، العراق الطبقات االجتماعية واحلركـات   17/7/1928ملزيد من التفاصيل حول انقالب  ( 1
، دار نشر روح االمني، )د.م(، 3الثورية )الشيوعيون والبعثيون، والضباط االحرار(، ترمجة: عفيف الرزاز، ج

 .393-389)د.ت(، ص ص 
( رئيس وزراء اسـب  ورئـيس اجلمهوريـة العراقيـة، وعضـو القيـادتني       1979-1928أمحد حسن البكر )  ( 2

، اكمـل دراسـته يف دار املعلمـني    1914د يف تكريت القطرية والقومية حلزب البعث العريب االشتراكي، ول
، تدرج املناصب العسـكرية حـىت وصـل إىل رتبـة     1938، التح  بالكلية العسكرية عام 1932ببغداد عام 
مـن ان   1928متـوز   17، متكـن البكـر يف   1923، أصب  رئيس للوزراء بعد انقالب عام 1958عقيد عام 

زاق النايف، وابـراهيم الـداود، فاصـب  رئـيس للـوزراء مث رئـيس       يسترد سلطته بعد انقالب دبره عبد الر
، عندما اطاح به صدام حسني بانقالب ابيض اجربه فيها على االستقالة، تـويف  1979للجمهورية حىت عام 

  حسـن لطيـف   192، ص 2002، بـريوت،  1ببغداد. ينظر: طالب احلسن، حكومة القرية، ج 1983عام 
 .52-51، ص ص 2013، النجف ، 2عراقية، طالزبيدي، موسوعة السياسة ال

-1900صالح مهدي علي الفضلي، الدور الوطين للمرجعية الدينية يف تاريخ العـراق احلـديث واملعاصـر     ( 3
 .311-310، ص ص 2010، بغداد، 2002
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لقضـاء علـى املرجعيـة الدينيـة باعتبارهـا      ، الذي أكدت فيه على ضرورة ا4/4/1929
 .(1)العقبة الكربى يف مسرية احلزب والثورة 

وقد متثلت هذه اإلجراءات بالنقاط اليت اعلنها وزير الداخلية آنذاك )صاحل مهـدي  
ومصادرة امواهلا، والزام طلبة احلوزة العلمية  (3)جامعة الكوفة بإلغاء، القاضية (2)عماش(
زامية بعدما كانوا معفيني منها، هذا فضاًل عن ممارسة الضغوط واحلرب اخلدمة االل بأداء

النفسية على أصحاب املواكب احلسينية والبدء مبنـع اداء الشـعائر احلسـينية وبشـكل     
تدرجيي. والقيام حبملة اعتقاالت واسعة طالبت مثقفي ومحلة الشهادات اجلامعية والعليا 

لرجعية واجلاسوسـية ليسـهل تصـفيتهم امـام     وعدد من الضباط وكانت التهم تتوزع با

                                                           

 .91، ص 2004علي املؤمن، سنوات اجلمر، بريوت،  ( 1
القيادتني القطرية والقومية حلـزب البعـث العـريب    ( وزير ساب  وعضو 1971-1925صاحل مهدي عماش ) ( 2

، خترج من الكلية العسكرية يف االربعينيات، انضم إىل حزب البعث يف عـام  1925االشتراكي، ولد ببغداد 
، كان لـه دور يف حماولـة اغتيـال عبـد الكـرمي قاسـم عـام        1952، واىل حركة الضباط األحرار عام  1952
، متيزت حياتـه السياسـية باالضـطراب والتـردد      1923شباط  8انقالب  ، عني وزيرًا للدفاع عقب1922

، فضـاًل عـن   1923واالنتهازية والدموية، نفذت بأمره جمزرة معسكر الرشيد ضد الضباط الشيوعيني عـام  
اجملازر األخرى حب  السجناء الشيوعيني يف قصر النهاية ومعتقلي ايب غريب، مت تعيينه وزيرًا للداخليـة عـام   

أخرج من جملس قيادة الثورة، ابعد كسفري للعراق يف  1971، عني نائب لرئيس اجلمهورية يف أيلول 1928
  283اغتيل بظروف غامضة. حنا بطاطو ، املصدر السـاب ، ص   1971أيلول  28، ويف 1971روسيا عام 

 .339-338حسن لطيف الزبيدي، املصدر الساب ، ص 
يت تعاملت معها املرجعية السيد حمسن احلكيم بإجيابية وبعد نظر عرب ولده من املشاريع العلمية واحلضارية ال ( 3

، ايـام عبـد   1922، بدأ املشروع بـه عـام   1928مهدي احلكيم، واحبطها البعثيون بعد عودهتم الثانية عام 
ة، طاهر حيىي، والبداية ان قدم مجاعة من العلماء العراقيني طلب اجازة تأسيس جامعة اهليـ  –الرمحن عراف 

مستقلة عن املؤسسات الرمسية، فكرة املشروع ترجع إىل الدكتور حممد مكيـة، مـن اهـداف اجلامعـة غـري      
املنظورة تأهيل رجال الدين مبعارف حياتية متكاملة، ألغي املشروع مـن قبـل البعثـيني، بذريعـة ان تكـون      

الديـان واملـذاهب بـالعراق ،    . للتفاصيل ينظر: رشيد اخليون، ا1929اجلامعة مكانًا للنشاط الشيوعي عام 
 .312-309)د.م(، )د.ت(، ص 
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الرأي العام يضاف إىل ذلك النيل من الشخصيات الدينية الكبرية وتسقيطها اجتماعيـًا،  
 .(1)االباطيل ضدها  بإشاعة

عنـدما ضـي  النظـام     1929بدأت هذه الضغوطات منذ ليلة التاسع من حمرم عام 
عائرها الدينية ، وفـرض رقابـة مشـددة    البعثي اخلناق على اجلماهري املعزية يف ممارسة ش

على اهليئات واملواكب احلسينية ومنعتهم من اقامة شعائرهم، بل اهنا عملت على اغالق 
بابني من ابواب الصحن احليـدري الشـريف )بـاب مسـلم بـن عقيـل، وبـاب الشـيخ         
الطوسي( حتسبًا من وقوع ردة فعل، حىت تتمكن مـن السـيطرة علـى الوضـع، وقمـع      

ن عليه بسبب انتفاض اجلماهري يف النجف االشرف مستنكرة اجراءات السلطة املتمردي
الرامية للقضاء على الشعائر احلسينية. وقد اثار احلدث خماوف السلطة اليت ارسـلت يف  
اليوم الثاين وزير داخليتها صاحل مهدي عماش لتهدئة الوضع الذي بات يهدد باالنفجار، 

ية شعائرها الدينية، هـذا يف الوقـت الـذي بـدأت فيـه      إذ اصرت اجلماهري املنتفضة بتأد
كبرية من رجال االمن واالستخبارات، فضـاًل عـن توزيـع     بأعدادالسلطة احلاكمة تزج 

 .(2)املنشورات اليت متنع فيها النا  من اقامة الشعائر احلسينية 

ه، استمر النظام مبحاربته للشعائر الدينية ، بينما صعد اجلمـاهري مـن املعارضـة لـ    
فأنفجر املوقف مرة أخرى عندما خرجت اجلماهري يف مدينة النجـف االشـرف مبوكـب    

، محل املشتركون فيه السـالح األبـيض،   1975صاخب ليلة العاشر من حمرم احلرام عام 
وطاف املوكب يف أسواق وشوارع املدينة ودخل الصحن احليدري الشريف، وبعد انتهاء 

وكب اخر بعدما رقي املنرب يف الصـحن احليـدري   املوكب بساعات قليلة خرج النا  مب

                                                           

صالح اخلرسان، حزب الدعوة اإلسالمية حقائ  ووثائ  فصول من جتربة احلركة اإلسالمية يف العراق خالل  ( 1
 .158-152، ص 1999ستراتيجية، دمش ، ، املؤسسة العربية للدراسات والبحوث اال1عامًا، ط 40

-215يعة العراق دوهلم وثوراهتم، مكتبة ابن فهـد احللـي، بـريوت، )د.ت(، ص    ناصر حسني االسدي، ش ( 2
 .52، ص ھ 1404، قم، 2هـ، ط1397نتفاضة صفر اإلسالمية يف العراق ا  رعد املوسوي،  217
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الشريف الشهيد جاسم االيرواين، وخطب بالنا  خطابـًا محاسـيًا فضـ  فيـه االعمـال      
 .(1)املعادية اليت تقوم اا السلطة البعثية حب  اإلسالم واملسلمني

وجتدر االشارة إىل ان خروج املواكب كان حمضورًا من قبل السلطة فكانت اخلطـوة  
رى اليت انتهجها النظام احلاكم، هو حماولة جعل املواكـب واملسـريات احلسـينية يف    األخ

خدمة مصاحلة فأمر حبمل صور )أمحد حسن البكر( و)صدام حسني( امام كـل موكـب   
ورفع الفتات متدح النظام وتؤيده، إال أن اجلماهري احلسينية رفضت تلك اللعبة اجلديدة، 

م مت متزيقها، وانقلب موكب العـزاء إىل مظـاهرة   والذي حصل هو ان صور البكر وصدا
 تندد بالبعث والبكر وصدام وردد املتظاهرون شعارات مناوئة للنظام منها:

ــه   ــوم لينـ ــل كـ ــو فاضـ  يبـ
ــه   ــوم لينـ ــل كـ ــو فاضـ  يبـ
ــيهم  ــوم لـ ــل كـ ــو فاضـ  يبـ

 

ــه  ــارت بدينـــ ــور صـــ  والصـــ
 عفلـــــ  اتســـــلط علينـــــه  
 (2)جــــرد الصــــارم علــــيهم   

 

على منع النـا  مـن    1972كشرت السلطة البعثية عن أنيااا عندما اقدمت عام  
مشيًا على األقدام عادهتا اجلارية يف كـل عـام مبناسـبة     )عليه السالم(زيارة االمام احلسني 

، وكـذلك منعـت املواكـب العزائيـة يف كـربالء      )عليـه السـالم(  أربعينية االمام احلسني 
ني آلت على نفسها ان ال ختضع ألي ظامل، والذهاب لزيـارة  املقدسة، ولكن مجاهري احلس
، وحتركت منذ يوم اخلامس عشر من صـفر،  )عليه السالم(سيد الشهداء االمام احلسني 

يف متام الساعة الواحدة بعد الظهر متحدية السلطة، وانطلقت املسرية من سـاحة االمـام   
احملــالت إىل اعــالن  ، وســارع أصـحاب (3)يف النجــف االشـرف  )عليــه السـالم( علـي  

                                                           

 .54  رعد املوسوي، املصدر نفسه، ص  217ناصر حسني االسدي، املصدر نفسه، ص  ( 1
 .218-217ه، ص ناصر حسني االسدي، املصدر نفس ( 2
كانت اخلطة تقتضي بان يقود السيد حممد باقر الصدر وبقية العلماء املوالني مظـاهرة مجاهرييـة مـن مرقـد      ( 3

االمام علي )عليه السالم( بالنجف االشرف ، ويلقي خالهلا خطابًا يهاجم اا سياسة احلكومة البعثية خبرقها 
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استنكارهم للسلطة وتأييدهم ومساندهتم للجماهري املنتفضة، فقاموا باغالق حمالهتم، مث 
واصلت اجلماهري مسريها إىل كربالء، رغم العدد الكبري من اعوان النظام الـذين كـانوا   

بعـد  ت –منتشرين يف املدينة وبني املتظاهرين بعدما حطت اجلماهري رحاهلا يف خان الربع 
 وهم يرددون شعار: –عشر كيلومترات عن النجف 

ــه    ــني وَينـ ــه حسـ ــه هلَّـ  هلَّـ
 

ــه   ــادة علينـــــ ــوا العـــــ  منعـــــ
 

صفر، أرسلت السلطة البعثية جمموعـة مـن جالوزهتـا     12ويف اليوم التايل املواف  
لضرب احلصار على مدينة النجف ومنع ما تبقـى مـن النـا  مـن الـذهاب إىل زيـارة       

مما ادى إىل قيام النا  بتظاهرة صـاخبة طافـت شـوارع النجـف     احلسني عليه السالم، 
حاولوا تفريقها بواسطة استخدام خراطيم املياه، غري ان املتظاهرين متكنوا من الوصـول  

 إىل الصحن احليدري الشريف وهم يهتفون:

 كــــــوم لينــــــه ياولينــــــه
 

 بالســـــــــــالح مطوقينـــــــــــه 
 

وكسر املتظاهرين صور البكر وصدام، اللتان كانا عند مدخل الصحن واشـتبكوا   
مع عناصر االمن والشرطة، واغلقت االسواق واحملالت، وسادت حالة من التوتر والقل  

 .(1الشديد 

، خرجت جمموعة فدائية لالمام احلسني 1977ويف ليلة العاشر من حمرم احلرام عام 
ية مدماة ترمز للتضحية والفداء وشهر افراد اجملموعة السـالح  تتقدمها را )عليه السالم(

                                                                                                                                        

هري من الصحن الشريف. عادل رؤوف ، العمل اإلسالمي يف حلقوق املواطنني الدينية، ومن مث حتريك اجلما
، املركز العراقـي لالعـالم   2، ط2000-1950العراق بني املرجعية واحلزبية دراسة نقدية ملسرية نصف قرن 

 .1927والدراسات، دمش ، 
 .52-55رعد املوسوي، املصدر الساب ، ص  ( 1
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األبيض متحدين السـلطة الـيت زرعـت بـالنجف االشـرف رجـااًل وسـالحًا وعيونـًا،         
واصطدموا مـع جـالوزة النظـام، واصـابوا عـدد منـهم. إال أن مجيـع هـذه احملـاوالت          

ال واسـعة وتعـذيب   واالجراءات اليت كان يقوم اا النظام كانـت ترافقهـا محـالت اعتقـ    
 .(1)وحشي، ومطاردات، وحجز وسجن بني صفوف النا  

 

                                                           

 ، على الرابط االلكتروين 1977السيد حممد الطالقاين، دراسة حول انتفاضة صفر اجمليدة عام  ( 1
www.burathanews.com. 
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 المبحث الثاني

 1711أحداث االنتفاضة األربعينية عام 

، يتابع عـن كثـب عمـل وحتـرك فصـائل      (1)كان السيد الشهيد حممد باقر الصدر 
احلركة اإلسالمية ونشاطها حبذر شديد وبتقية بالغة، كي المين  السلطة البعثية أي ذريعة 

. وكـان السـيد الشـهيد شـديد االهتمـام      (2)العتقاله أو املسا  برجال احلوزة العلمية 
)عليـه  احلسـني   باملواكب احلسينية اليت مهدت لقيام انتفاضة صفر يوم اربعينيـة االمـام  

وهو جزء من التخطيط النتفاضة العشرين من صفر فقد كـان السـيد الشـهيد     السالم(
األول قد اصدر اوامره بتقدمي االموال لكافة املواكب وان ال يرد طلب من أي موكـب أو  
تكية صغرية كانت أو كبرية. ألنه كان يعد هذه املواكب شوكة يف عيون حكام اجلور، وان 

، وهذه املظاهر هي اليت زرعت يف نفو  وقلوب االجيـال حـب احلسـني     هذه املواكب

                                                           

يف الكاظمية، ونشأ وترعرع فيها، تويف والـده   1935( ولد السيد يف عام 1980-1935حممد باقر الصدر ) ( 1
اخيه سيد إمساعيل، واخواله مـن آل ياسـني    السيد حيدر بعد ثالث سنوات من والدته، فتوىل رعاية كل من

وهم من اجملتهدين واملراجع، بدأ دراسته يف مدرسة منتدى النشر االبتدائية وكان من املتفوقني فيها ويف عـام  
، ارحتلت عائلته إىل النجف االشرف ليكمل دراسته احلوزويـة علـى يـد اكـابر علمائهـا، ادى دورًا      1945

اإلسالمية يف العراق منذ مخسينات القرن العشـرين، فسـاهم يف تأسـيس حـزب     حموريًا يف نشاطات احلركة 
الدعوة اإلسالمية فقد كان وجوده يف احلزب كحقيقـة غطـاء شـرعيًا للتشـكيل احلـزيب، فضـاًل عـن دوره        
الفكري يف تأصيل النظرية السياسية للحزب، انتقل ملوقع قيادة املرجعية الدينيـة بعـد وفـاة السـيد حمسـن      

(، يف ظل هذه الظروف الصعبة ظرف انكفـاء املرجعيـة، وظـرف انـدفاع السـلطة      1970-1942) احلكيم
البعثية لضرب التيار اإلسالمي، تصد حممد باقر الصدر للمرجعية مللء الفـراغ الـذي نشـأ بـني مـرجعييت      

، 1977، مث اعتقل وعذب بعد انتفاضـة  1974(، اعتقل عام 1992-1972احلكيم، وابو القاسم اخلوئي )
 1980نيسـان   5وافرج عنه، غري ان الصدر مل يذعن لتهديدات احلكومة البعثيـة، ويف   1979مث اعتقل عام 

اعتقل واعدم ودفن بشكل سري يف مقربة وادي السالم بالنجف االشرف. ملزيد من التفاصيل ينظـر: حممـد   
، حممد باقر الصـدر السـرية      خنبة من الباحثني1989احلسيين، االمام الشهيد حممد باقر الصدر ، بريوت، 

  رشـيد  ھ1422، قـم ،  1  حممد رضا النعماين، شهيد األمة وشاهدها، ق48، ص 1992الذاتية، بريوت، 
، مركز املسار للدراسـات والبحـوث،   2، ط1عام من اإلسالم السياسي بالعراق )الشيعة(، ج 100اخليون، 
 .190-189، ص  2012ديب، 

 .255، ص 2007، بريوت، 3مد باقر الصدر السرية واملسرية، جأمحد عبد اهلل العاملي، حم ( 2
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، وحب اإلسالم، وبالتايل جيب ان تبقى رغم حاجتها إىل هتـذيب وتعـديل   )عليه السالم(
 .(1)يناسب العصر

مل تربد عزمية الشباب احلسـيين، ومل هتـدأ ، فقـد قـرروا اخلـروج يف يـوم اخلـامس        
، وبعد ان  )عليه السالم(هاد االمام زين العابدين والعشرين من حمرم حيث ذكرى استش

استشاروا الشهيد السيد حممد باقر الصدر اذا االمر، كان الرأي ان تتأجـل املسـرية إىل   
يوم اربعينية االمام احلسني )عليه االسالم( وذلـك الن التجمـع البشـري يف هـذا اليـوم      

مية كبرية على مستوى النجـف  افضل من غريه، وفعاًل قام الشباب احلسيين حبملة اعال
االشرف خصوصًا، وباقي املدن األخرى عمومًا، وذلك باالعداد لتلك املسـرية الكـربى   
اليت سوف تنطل  إىل مدينة كربالء سريًا على االقدام. واخذت اجملاميع احلسـينية جتتمـع   

هـاء  يوميًا يف جملس عزاء حسيين سياسي اقيم يف تلك الفترة احلساسة يف بيت احـد وج 
مدينة النجف االشرف ومت هتيئة اعالم صغرية خضـراء اللـون. وتقـرر ان تكـون سـاعة      

 .(2)الصفر للمسرية الكربى يف الساعة احلادية عشر من صباح اخلامس عشر من صفر 

غصت شوارع املدينة الرئيسية باجلمـاهري   1977وبالفعل يف الرابع من شباط عام 
اق، وما هي اال حلظات حىت انطلقت اجملاميع اجملاهـدة  املنتفضة ، وبالتحديد من حملة الرب

متجهة إىل الصحن احليدري الشـريف تعلوهـا    )عليه السالم(من شارع االمام الصادق 
هتافات حسينية ثورية، أنظمت اليها اجلماهري املنتظرة، حىت حتولت إىل انتفاضة عارمـة  

 عـدة امـاكن مـن املدينـة،     طافت شوارع واسواق املدينة واشتبكوا مع عناصر النظام يف
ورفع املتظاهرون أعالم خضـراء صـغرية كتـب عليهـا )نصـر مـن اهلل وفـت  قريـب(،         
تصدرهتا راية خضراء كبرية كتب عليها )يد اهلل فوق ايـديهم( محلـها الشـباب احلسـيين     
املبدأ، العلوي االرادة الشهيد )ناج  حممد كرمي(، تقدم اا مع ثلة من الشباب احلسـيين  

                                                           

 .107، ص ھ 1407كاظم احلائري، مباحث األصول، قم ،  ( 1
 حممد الطالقاين، املصدر الساب . ( 2
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من إىل الصحن العلوي الشريف ، متحدية النظام البعثـي وأزالمـه، معلنـة حربـًا ال     املؤ
هوادة فيها، طافت شوارع النجف االشرف متجهة صوب كربالء، وكانت قد اسـتقرت  
يف خان الربع )خان املصلى( الذي يبعـد عـن مدينـة النجـف االشـرف حـوايل عشـرة        

رب منـها سـيارات االمـن والشـرطة     كيلومترات، نزل الثوار يف اخلـان واسـتقرت بـالق   
واملخابرات، اليت أرسلتها قوات النظام لعرقلة املسرية احلسينية، ومراقبة احلركة والقيادة 
هلا. وحلماية املنتفضني شدد الثوار احلراسة على مداخل اخلان، وقام الشهيد )رحيم أبـو  

ين باهنم )أي جـالوزة  كلل( بتوزيع كلمة السر واليت كانت )حيدر( ، وكان خيرب املتظاهر
وكان قادة االنتفاضة على اعلـى درجـات اليقضـة     –النظام( لن يدخلوا اال على جثيت 

 .(1)واحلذر والتأهب ملواجهة أي حترك عدواين من جالوزة النظام 

قام الشهيد حممد سعيد البالغي مع جمموعة من اجملاهدين، بتبليغ كـل مـن اخلـان    
حسني( عند مساع صوت البـوق )الـربزان(، وعنـد املسـاء     بالنهوض فورًا واهلتاف بـ)يا 

حاولت القوة احملاصرة للثوار الدخول إىل اخلان والقاء القبض عليهم إال أن يقظة الثـوار  
صفر املواف  اخلـامس مـن شـباط،     12حالت دون ذلك. وما ان حل صباح اليوم الثاين 

نية ثوريـة. ومـن هـذه    مسع صوت الربزان، انتفظت اجلماهري وهي تردد شعارات حسـي 
 الشعارات:

 بالتاريخ سجلها النجف ثورة حسينية

 شرطة النجف شرطة جبانية

 ماكوا مؤامرة أتصري على احلسني ابن علي

 جياسم كله للبكر تره حسني منعوفه

                                                           

  222-221  ناصر حسـني االسـدي، املصـدر السـاب ، ص     77-28رعد املوسوي، املصدر الساب ، ص  ( 1
 .222صالح اخلرسان، حزب الدعوة، ص 
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 )واملعىن هنا : جاسم الركايب حمافظ النجف(

ــدك  ــيل ايـــ ــدام شـــ  يصـــ
 يبــــو فاضــــل كــــوم لينــــه

 

ــدك  ــيش وشــــــعب مرييــــ  جــــ
ــه   ــأمر علينــــ ــ  اتــــ  (1)عفلــــ

 

هجم املنتفضون على القوة البعثية اليت باشرت باهلجوم علـى اخلـان، ففـروا مـن     
امامها، والتحقت باملسرية مجاهري غفرية سيطر املتظاهرون بعدها على الطري  الرئيسـي  
الذي يربط النجف بكربالء. وكان للشهيد )صاحب رحيم أبو كلـل( موقـف مشـهود    

هري املنتفضة حيثهم على االحتاد ونبذ التفرقة واخذ احليطة واحلذر من وهو خيطب باجلما
املدسوسني الذين يرسلهم النظام البعثي احلاكم، وكان لكالمه األثر الكبري يف زرع روح 
التضحية. وعندما اقتربت املسرية من مشارف ناحية احليدرية، هتف باجلماهري الشـهيد  

 حممد كرمي( هتافًا معاديًا للحكومة وهو:اجملاهد حامل لواء املسرية )ناج  

ــدين  ــث ياحلاق ــه بالبع ــه هلَّ  هلَّ
 

ــر احلســني   ــا ينمحــي ذك ــالنجف م  ب
 

 ،(2)ودخلت املسرية اخلان حمبطة كل احملاوالت الرامية إىل اجهاضها والقضاء عليها

وقد كان السيد الشهيد حممد باقر الصدر يتابع بدقة أخبار االنتفاضة واحداثها يف داخل 
النجف ويف طري  حدوثها بني النجف وكربالء وكان بغاية السرور حـني تتـوارد عليـه    
االنباء بنجاحها وشجاعة الزوار يف حتدي السلطة، هذا فضاًل عن وقوف بعض قطعات 

                                                           

 .80-78  رعد املوسوي، املصدر نفسه، ص 222-221ناصر حسني االسدي، املصدر نفسه، ص  ( 1
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يأمــل ان يســتفيد باملســتقبل مــن هــذه العواطــف  اجلــيش إىل جانــب الثــوار، وكــان
 .(1)واملواقف

اختذت اجلماهري املنتفضة عند وصوهلا )خان النص( االحتياطات االمنية أكثـر ممـا   
كانت عليه يف )خان الربع( بسبب خطورة املوقـع واملوقـف اجلديـد الـذي بـات يهـدد       

اء حمتمـل، الن املنطقـة   باالنفجار، لذلك كثفت احلراسات والدوريات، تأهبًا الي اعتـد 
طوقت بالكامل من قبل أعوان النظام. وفعاًل تعرضت اجلماهري يف اخلان لعدة هجمـات  

 .(2)شرسة من قبل جالوزة النظام ومت اعتقال عدد من املشتركني باملسرية 

ويف صباح السابع عشر من صفر املواف  الساد  من شباط من العام نفسه حتركت 
النص باجتاه كربالء وهي تردد اهلتافات احلسينية. وعند ابتعادهـا   املسرية من منطقة خان

من منطقة خان النص، اقتحمت القوات البعثية مؤخرة املسـرية وقامـت بـاطالق النـار     
على اجلموع الغاضبة، مما اسفر ذلك االمـر عـن سـقوط أول شـهيد حسـيين يف هـذه       

برصاصة من قبل احد جالوزة  االنتفاضة وهو فىت يف الرابعة عشر من عمره سقط قتياًل
النظام، وكان الشهيد )حممد امليايل( ، والذي اوصى قبل استشهاده حبمل قميصه امللطخ 

 )عليـه السـالم(  بالدماء مع املسرية إىل كربالء على ان يوضع يف قرب ايب الفضل العبـا   
الشرطة  بعد ذلك رجعت املسرية ثانية إىل منطقة اخلان، واقتحم رجاهلا الغاضبون مركز

املوجود هناك واخرجوا املعتقلني منه وانزل علم الدولة من املركـز، ووضـع حملـه رايـة     
 .(3)خضراء اللون، مث رجعت املسرية ملواصلة طريقها إىل كربالء 

كانت مسرية املتظاهرين املنتفضني سلمية عبادية متوجهة إىل حرم االمـام احلسـني   
بائد استخدم الوحشية ضدها، بأن اطل  الرصاص ،  إال أن نظام البعث ال)عليه السالم(

                                                           

 .107كاظم احلائري، املصدر الساب ، ص  ( 1
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احلي وقتل األبرياء من بينهم امرأة وطفل، إال أن تلـك اجملـزرة الرهيبـة مل تـثن احلشـود      
الثائرة من مواصلة الزحف إىل كربالء متحدية كـل االرهـاب البعثـي مـرددة شـعارات      

 الفداء والثأر واالنتقام منها:

ــة   ــع فدائيـ ــف اربـ ــدم النجـ  قـ
 

 (1)لبكـــر كـــل أصـــبع مبيـــة كلـــوا ل 
 

والتح  باملسرية االنتفاضية عدد كبري مـن اجلمـاهري فـور مسـاعهم بنبـأ االعتـداء       
الوحشي، وهكذا امتدت موجة االستنكار والتمرد حـىت للـت العشـائر مـن املنـاط       

 .(2)الريفية

جاءت أحداث السابع عشر من صفر لتشـكل منعطفـًا حامسـًا يف حيـاة الشـعب      
واجه النظام بسالح الشهادة، فكانـت هـذه االنتفاضـة أول مواجهـة قـد       العراقي الذي

جرت بني النظام ومرجعية االمام السيد حممد باقر الصدر الذي يعد واحدًا من بني اثنني 
 .(3)من كبار مراجع النجف االشرف

                                                           

 .225ناصر حسني االسدي، املصدر الساب ، ص  ( 1
 .225املصدر نفسه، ص  ( 2
، كانت مدينة النجف، واملـدن  1970بعد وفاة املرجع الديين السيد حمسن احلكيم يف األول من حزيران عام  ( 3

مـن  ( االوفر حظًا 1992-1899املقدسة األخرى تعج باجملتهدين واملراجع، وكان السيد أبو القاسم اخلوئي )
بني املراجع خلالفة السيد احلكيم لعلميته الواسعة، وأستاذيته ألغلب اجملتهدين مبا فيهم السـيد حممـد بـاقر    
الصدر الذي كان يعيش بظل هذين املرجعني الكبريين ، احلكيم واخلوئي. يف البداية دعم السيد حممد بـاقر  

احلكـيم، وعـدم تصـدي مرجعيـة اخلـوئي      الصدر مرجعية السيد اخلوئي، إال أن الفراغ الذي تركه السيد 
للجوانب السياسية واالجتماعية، سبب بداية القمع واالرهاب البعثـي، دفـع بالسـيد حممـد بـاقر الصـدر       

تبلـور مرجعيـة السـيد الصـدر، وازديـاد       1973-1972للتصدي للمرجعية وشهدت الفترة من هناية عام 
نشطني، واعضاء حزب الدعوة. للتفاصيل ينظر: صالح مقلديه من املثقفني وطلبة اجلامعات واالسالميني ال

 .321-319مهدي علي الفضلي، املصدر الساب ، ص 
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ونظرًا النفجار املوقف وتأزمه أكثر من ذي قبل، بسبب عمليات القمـع مـن قبـل    
م للمنتفضني، وحلقن دماء الشباب املسلم احلسيين، التقى السيد مصطفى جالوزة النظا
، بالشهيد حممد باقر الصدر عصر يوم السـابع عشـر مـن صـفر أي بعـد      (1)مجال الدين

االحداث األليمة والدموية اليت وقعت يف )خان النص(، وطلب من السيد حممد بـاقر ان  
دموي واسع يذهب ضحيته عدد كـبري  يتدخل لتهدئة األوضاع قبل ان تنفجر يف صراع 

 .(2)من النا  ال يعلمه اال اهلل

كـي   (3)استجاب حممد باقر الصدر هلذا الطلب ، واوكل السيد حممد باقر احلكـيم 
يقوم بدور الوسيط ما بني املنتفضني واحلكومة. السيما وان النظام البعثي كان قـد قـرر   

املواكـب، وزيـارة االمـام احلسـني      قمع االنتفاضة بأسلوب آخر، فأعلن رفع احلظر عن
، حىت يتسىن هلا هتدئة املوقف وامتصاص الغضب مـن اجلمـاهري الثـائرة.    )عليه السالم(

                                                           

، در  علوم الفقه يف النجف االشرف وهو يف سن  1927مصطفى مجال الدين، ولد يف سوق الشيوخ عام  ( 1
اجستري يف الشـريعة  ، عني عميدًا فيها ، حصل على درجة امل1922احلادية عشر، خترج من كلية الفقه عام 

، وكـان رئـيس مجعيـة    1979، ونال الدكتوراه يف اللغة العربية عـام  1972اإلسالمية من جامعة بغداد عام 
إىل سـوريا، تـويف    1980، غادر العراق لظروف سياسية عـام  1975الرابطة األدبية يف النجف االشرف عام 

، دار احلكمـة،  3دب يف العـراق احلـديث، ج  . مري بصري، اعـالم األ 1992اثر اصابته مبرض السرطان عام 
 .297-292، ص 2012لندن، 

صالح اخلرسان، االمام السيد حممد باقر الصدر يف ذاكرة العراق، اضواء على حترك املرجعية الدينية واحلوزة  ( 2
، مؤسسـة الـبالغ للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بـريوت،       1، ط1992-1958العلمية يف النجف االشرف 

 .475 ، ص2004
( هو عضو مؤسس يف حزب الدعوة اإلسالمية ومجاعة العلماء اجملاهـدين  2003-1939حممد باقر احلكيم ) ( 3

، وهـو االبـن اخلـامس    1939ومن مث رئيس اجمللس االعلى للثورة اإلسالمية يف العراق ولد يف النجف عام 
سن الثانية عشـر، بعـد وفـاة والـده      للمرجع الديين السيد حمسن حمسن احلكيم، ابتدأ الدراسة احلوزوية يف

، وحكـم عليـه بالسـجن املؤبـد      1972و 1972ارتبط بالسيد حممد باقر الصدر، تعرض لالعتقال مرتني 
، سـافر إىل إيـران عـرب     1978، اطل  سراحه بالعفو العام عام 1977بسبب اشتراكه يف انتفاضة صفر عام 

، أصب  الناط  الرمسي للمجلس االعلى للثـورة   1980عام  تركيا، ترأ  مجاعة العلماء اجملاهدين يف العراق
وحـىت اغتيالـه بسـيارة     1982، مث أصب  رئيسًا هلا منذ عام 1982تشرين الثاين  17اإلسالمية يف العراق يف 

. 2003آب  19مفخخة عند خروجه من صالة اجلمعة يف الصحن احليدري يف مدينة النجف االشـرف يف  
 .539-538در الساب ، ص حسن لطيف الزبيدي، املص
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وكان السيد حممد باقر احلكيم قد ذهب بنفسه لياًل إىل )خان النخيلة( وحتدث مع قـادة  
ئر، فأخـذوا  املنتفضني مبينًا هلم تأييده ووقوفه إىل جانبهم لضمان استمرار هـذه الشـعا  

يتظلمون من العدوان واالستفزاز والقتل، ورحبوا بـأي حـل هلـذه املشـكلة غـري اهنـم       
يتخوفون من الغدر. فاتف  احلكيم معهم على ان يلتزمـوا باالنضـباط بالشـعائر، عنـد     

 .(1)مسريها يف يوم الثامن عشر من صفر إىل كربالء املقدسة 

متكن املتظاهرون من القاء القبض على مرتزقة النظام البعثي فأودعوا يف سجن أعد 
صفر ، حاول ازالم  17من اخلان . ويف حوايل الساعة احلادية عشر من مساء اليوم نفسه 

 .(2)النظام إختراق اخلان، اال اهنم فوجئوا اجوم اجلماهري املنتفضة واليت تصدت هلم 

شر من صفر، كانت اجلماهري تتـهيأ للمسـري إىل كـربالء،    ويف صباح يوم الثامن ع
 (3)وماهي اال حلظات أخذت سيارات النجدة تالح  املنتفظني، بعدها حلقت طائرتـان  

خارقتان للصوت نوع ميك، حلقتا مبستوى منخفض جدًا فوق رؤو  اجلماهري العزل 
. بعـد ذلـك ارسـلت    اال من سالح االميان حمدثني دويًا أدى إىل حتطيم زجاج السـيارات 

السلطة احلاكمة رتاًل من الدبابات واملدرعات واالليات األخرى مع عدد كبري مـن افـراد   
القوات املسلحة بكامل جتهيزاهتم، واليت قامت مبحاصرة املتظـاهرين الن حكـام بغـداد    
ابلغوا قائدها بان هنالك جمموعة من املشاغبني واملتمردين على النظام تـدعمهم بعـض   

 (4)باألسلحة يقومون باالعتداء على االمنني ويهدف إىل قلب النظام الدول 

                                                           

 .472صالح اخلرسان، االمام السيد حممد باقر الصدر ، ص  ( 1
 .228-227ناصر حسني االسدي، املصدر الساب ، ص  ( 2
مما يذكر ان كال الطائرتان سقطتا ، األوىل يف حبرية الرزازه بالقرب من كربالء، والثانيـة بـالقرب مـن قضـاء      ( 3

دمها برتبة نقيب ، وقد جيء باخلرباء الفنيني، لفحص اسـباب احلطـام، وقـد    املسيب مع قتل طياريهما، اح
ارجع السبب إىل خلل فين، فرد عليهم احد احلاضرين فقال ان سبب السقوط ليس خلـاًل فنيـًا بـل خلـل     

 .228حسيين. ناصر حسني االسدي، املصدر نفسه، ص 
هدي علـي الفضـلي، املصـدر السـاب ، ص       صالح م477صالح اخلرسان، االمام السيد حممد باقر، ص  ( 4

 .101  رعد املوسوي، املصدر الساب ، ص 344
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 موقف الجيش من هذه االنتفاضة

رغم حماوالت البعث الرامية إىل عـزل اجلـيش عـن اجلمـاهري وجعلـه اداة طيعـة       
بيدهم. وأرادوا توريطهم يف قمع اجلماهري اإلسالمية املنتفضة. إال أن الذي حصل هو ان 

د اجليش رفض اوامر النظام، ومترد عليها، حىت ان احد الضباط الكبار عدد كبري من افرا
صعد على احدى الدبابات وقام بتعريـة النظـام وفضـحه، واعـالن تعاطفـه ومسـاندته       
للجماهري، االمر الذي ادى بالنظام إىل ارسال جمموعة كبرية من خمابراته واعوانـه ملراقبـة   

اث ، فكـانوا يرسـلون خلـف كـل ناقلـة      حتركات العسكريني، أو مواقفهم من االحـد 
عسكرية مملوءة باملعتقلني سيارة تابعة ملرتزقته، بعد ان احس بقيام السواق العسـكريني  
بانزال املعتقلني يف مناط  متفرقة واطالق سراحهم بداًل من ايداعهم السـجون ، فضـاًل   

دات الكـثرية إىل  عن ان ابناء القوات املسلحة يف معسكر الرشيد ببغداد، يقدمون املساع
االف املعتقلني ، هذا التكاتف والتعاون بني اجليش أثار خماوف النظام الـذي سـارع إىل   
اعالن حالة الطوايء القصوى يف صفوفه، وزج بإعداد كبرية من العسكريني يف سـجونه  
بسبب مشـاركتهم باالنتفاضـة، وحكـم علـى بعضـهم باإلعـدام، ومنـهم الشـهيدان         

(، و)غازي حسن خوير(، وقد حكم على البعض االخر بالسجن السعيدان )حممد كرمي
 .(1)املؤبد

 

 دور المرأة  النجفية في االنتفاضة

وقفت املرأة النجفية موقفًا مشرفًا، فقد كانت تقوم بإخفـاء السـالح، واحلاجيـات    
الضرورية ونقلها من مكان آلخر، وتسليمها للمجاهدين عند القيام بعمل ضد النظام، 

                                                           

  230-229  ناصر حسني االسدي، املصـدر السـاب ، ص   117-113رعد املوسوي ، املصدر نفسه، ص  ( 1
 .213عام ، ص  100رشيد اخليون، 
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. وقد التحقت (1)قيامها بتشجيع الرجال، وتبعث فيهم اهلمم والروح الثورية فضاًل عن 
الكثري من النساء يف املسريات احلسينية يف خان النص، وقامت بالقـاء اهلتافـات املعاديـة    
للسلطة امام مبىن احملافظة فقامت السلطات بتطويقهن، ولكن املرأة النجفية تصدت هلم 

ىت وصلن إىل )خان النخيلة( مع اجلموع الثـائرة للمسـري   باحلجارة وواصلن مسريهتن ح
. ومما جتدر االشارة اليه هو ان النظام اودع عددًا مـن النسـاء يف السـجون،    (2)حنو كربالء

 .(3)فضاًل عن استشهاد امرأة يف احداث خان النص 

 

 نهاية االنتفاضة

بعثيـة ازاء  على الرغم مـن كـل اإلجـراءات اإلجراميـة الـيت اختـذهتا السـلطات ال       
املتظاهرين، لكن الثوار، صمموا على الوصول إىل كربالء مهما كلف االمر بـذلك لـذا   

 تقدمت اجلماهري يف يوم التاسع عشر من صفر تتقدمهم الراية اخلضراء وهم يهتفون:

 أرجلنـا واليـدين   الو قطعـو 
 

ــني     ــيدي ياحس ــًا س ــك زحف  نأتي
 

تقـدمت الـدبابات وعشـرات    وملا وصلت املسـرية علـى مشـارف مدينـة كـربالء      
 املصفحات ومئات املسلحني، وعند اندفاع الثوار امام تلك اجليوش وهـم يهتفـون )يـا   
حسني(، سلكت املسرية طريقًا ترابيًا وابتعدت عن الشارع العام إىل طري  فرعي يدعى 
)الرجيبية( بعد ان القت السلطات البعثية على بعض الثوار من النساء وكبـار السـن ،   

 .(4)وهم إىل املعتقالت القريبة ونقل

                                                           

 .230ناصر حسني االسدي، املصدر نفسه، ص  ( 1
 .90املصدر الساب ، رعد املوسوي، املصدر الساب ، ص  السيد حممد الطالقاين، ( 2
 .227  ناصر حسني االسدي، املصدر الساب ، ص 91-90رعد املوسوي، املصدر نفسه، ص  ( 3
 سيد حممد الطالقاين، املصدر الساب . ( 4
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واصل محلة الراية اخلضراء ومن معهم طريقهم إىل كربالء. فبعد ان سلكوا طريقـًا  
وهنـا لعـب    (1)ترابيًا، وصلوا إىل ضرحيي االمامني احلسني والعبا  )عليهمـا السـالم(  

وضـعت  البعثيون لعبة قذرة حيث قاموا بإشاعة فتنة بني النا  بان هنالك قنبلة موقوته 
داخل الصحن احلسيين، وجيب اغالق الصحن، وفعاًل اغلقت السلطات االمنية ابـواب  
الصحن الشريف، وقاموا بضرام وشتمهم والقي القـبض علـيهم. بعـد ذلـك اقتيـد      
الشباب املؤمن إىل املعتقالت والسجون، وقامت مبالحقة الثوار الذين فروا. وقـد القـى   

 .(2)اشد انواع التعذيب، الغري انسانية الثوار املنتفضني يف تلك السجون 

وقد قامت احلكومة اجلائرة بتشكيل حمكمـة خاصـة اطلـ  عليهـا حمكمـة الثـورة       
ترأسها ثالثة من قادة احلزب البارزين وهم وزيـر الصـحة )عـزت مصـطفى(، وحسـن      
علي، ووزير الصناعة فلي  جاسم ، وكلهم اعضاء يف القيادة القطرية للحزب احلـاكم،  

سـبعة مـن منظمـي     بإعـدام اكمة منظمي املوكب، ومت اصدار احكـام جـائرة   وذلك حمل
، والسجن املؤبد على مخسة عشر شخصًا مـن ضـمنهم السـيد حممـد بـاقر      (3)املوكب

احلكيم. وقد اثرت هذه االنتفاضة على هيكلية النظام وادت إىل تصدعه حيث انقسمت 
االعضاء البارزين بالتـهاون والتـردد    قيادة احلزب العليا إىل فريقني قد اهتم النظام بعض

وسائل غاية يف العنف والقسوة ضد املشاركني يف املوكب  باستخدامالهنم اهتموا السلطة 
مل يكن داع الستعماهلا. وقد تغلب الفري  املتشدد الذي كان يقوده البكر وصـدام علـى   

احملكمـة  الفري  املعتدل وطردهم من احلزب ومن مناصب الدولة مـن ضـمنهم اعضـاء    
 .(4)اخلاصة اليت حاكمت منظمي املوكب، حبجة ان احكامهم كانت متهاونة وضعيفة

                                                           

 .477صالح اخلرسان، االمام السيد حممد باقر، ص  ( 1
 .120-119رعد املوسوي، املصدر الساب ، ص  ( 2
 .477  صالح اخلرسان، االمام السيد حممد باقر، ص 405حنا بطاطاو ، املصدر الساب ، ص  ( 3
 .223صالح اخلرسان، املصدر نفسه   صالح اخلرسان، حزب الدعوة، ص  ( 4
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وهذه صفحة مليئة بالبطولة والتضحية سجلها املنتفضون احلسينيون، دفاعـًا عـن   
معتقداته الدينية وشعائره احلسـينية وكرامتـه ووطنـه الـذي اسـتباحت النظـام البعثـي        

 البغيض.
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 الخاتمة واالستنتاجات

 توصل البحث إىل مجلة من النتائج : 

أن االنتفاضة هي أول حتد شعيب مجاهريي عام للنظام البائد، فهي قد حولت املواجهة  -1
 مع النظام من العمل احلزيب إىل العمل اجلماهريي.

اهنا أول دماء تراق على األرض يف مواجهة شعبية يف وضـ  النـهار، وبـذلك تكـون      -2
 ع وامام مرأى ومسمع الرأي العام.االنتفاضة قد نقلت إىل الشار

أكتشف النظام البعثي مدى حجم الرفض الشعيب لسياسة تكميم األفـواه، ونبـهت    -3
 العراقيني إىل حجم الظلم الواقع عليهم ليستعدوا للمواجهة.

كانت االنتفاضة سببًا لوقوع اخلالف واالختالف يف صـفوف النظـام البعثـي البائـد      -4
البعض منهم التصدي  على احكام االعدام اليت صدرهتا وقيادته وازالمه، فقد رفض 

احملكمة الصورية اخلاصة اليت شكلها صدام حسني، وقد دفـع مثنـها هـذه القيـادات     
 ومتت تصفيتهم من احلزب.

كسرت هذه االنتفاضة حاجز اخلوف للجماهري من خـالل دخـوهلم يف معركـة مـع      -5
 20-17 استمرت طيلة االيـام  كربالء اليت –فلول النظام البعثي على طري  النجف 

 صفر.

 بينت هذه االنتفاضة مدى تالحم األمة مع مرجعيتها يف اختاذ القرارات.  -2
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 زيارة األربعين وأثرها في استلهام البعد الجهادي واالصالحي

 لثورة االمام الحسين  )عليه السالم(

 

 أ.د. حسين لفته حافظ/ مركز دراسات الكوفة/ جامعة الكوفة

 الدكتور هاشم حمود اليوسفي / كلية الفقه / جامعة الكوفة

  

 



﴿86﴾ 
 

  



﴿87﴾ 
 

 

 المقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــارئ واألرضــيني الســموات ربِّ هلل احلمــد      ــ  وب ــاء وباعــث   أمجعــني اخلالئ  األنبي

 وخيــر  األنبياء اشرف على والسالم الصالة وأفضل ومنذرين مبشــرين وهداة دعاة واملرسلني

 ...وبعد   الطاهرين الطيبني آله وعلى االمني حممد أمجعني اهلل عباد

  املسـلم  الشـباب  أغلـب  وتصـرف  سـلوك  على وكبري واض  أثر احلسينية للنهضة فإّن  

  احلسـن  واخيـه ( السـالم  عليـه ) الشـهداء  سـيد  خطه وعملي فكري كمنهج إليها  نظروا فهم

 واحلسـني  احلسـن :  )قولـه ( وسـلم  وآله عليه اهلل صلى)   الرسول عن ورد وقد( السالم عليه)

  احلسـني  مـام اإل ثـورة  نإ بالذكر اجلدير ومن،  احلسنة القدوة اهنما أي(، اجلنة أهل شباب سيدا

 الثـورة  هـذه  تبقـى  الزمـان  مـر  وعلـى  الطغاة كل بوجه مدوية قوية صرخة تعد (السالم عليه)

 اشـكال  لكـل  اخلنـوع  عدم وتعلموا والعرب الدرو  الشباب اخذ ومنها،  ابدا تربد ال متجددة

 بكلمـة  ثورتـه  هدف حدد عندما باليقني الشك( السالم عليه)  احلسني اإلمام قطع فقد،  الظلم

 وتسـودها  العـدل،   بينـها  ينتشـر  مكرمة،  معززة األمة تعيش أن يعين فاإلصالح ، "اإلصالح"

 حقوقـه  وصـون  اإلنسـان  حرية على للمحافظة ضمانا احل ،  كلمة فيها وتعلو املساواة،  روح

 .املشروعة
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 :ابرزها فلعل البحث أهداف عن اما

 لكـل  اسـا   احلسـينية  النهضـة  ان هـي  ةثابتـ  حقيقـة  على يؤكد إن البحث  حياول -1

 .التغيري حنو الثورات

 اجملتمـع  افـراد  بـني  التربويـة  واخلصـائص  السـمات  من فيه مبا احلسيين املنهج إشاعة -2

 .االسالمي

 الـيت  التارخييـة  واملواقـف  ميةـاألكادي املؤسسات بني الفكري التالق  اىل البحث يشري -3

 .والسداد اإلستقامة إىل هاديًا معلمًا والتزال بقيت

 لعـل  كـبرية  حتـديات  نواجـه  إذ وحنـن  خصوصـاً  العصر هذا يف العلمية احلركة رفد  -4

 اسـبااا  مـن  ولعـل  الـبالد  ارجـاء  بعض يف انتشرت اليت والكفر الضالل قوى مصارعة ابرزها

 العـودة  فـان  هنـا  من مكانه  املظللة والفتاوي البدع وإظهار األصيل الرسايل الفكر عن اإلبتعاد

 .الصحي  الطري  حنو  اجليل هذا تقود تربوية مؤسسة ليكون احلسيين املنهج اىل

 الواقـع  يف احلسينية النهضة أمهية االول در  مباحث من يتكون فهو البحث خطة عن اما

 وتغريهـم  الشباب تبين يف احلسينية النهضة معامل  الثاين  در  حني يف،  عام بشكل اإلجتماعي

 .احلسينية للنهضة واجلهادي السياسي البعد الثالث املبحث ودر  الصواب حنو

 املتـوفرة  املعطيـات  مـن  باالسـتفادة  التحليلي املنهج اعتمدت فقد البحث   منهج عن اما

 كتـب  لتشـمل  املصادر تلك تنوعت فقد الدراسة مصادر وعن،  التربوية االمام اقوال عن فضال

 وآخـر  البحـث  منـها  اسـتفاد  حديثـة  دراسـات  عن فضال االجتماعية والكتب والسرية التاريخ

 .  العاملني رّب هلل احلمد ان دعوانا
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 المبحث األول :

 البعد االخالقي واإلصالحي في   النهضة الحسينية

 أواًل:

احملور   يتبـادر اىل الـذهن  سـؤال  مفـاده: ملـاذا خصصـت أمهيـة الـتغري والبنـاء            يف هذا

للشباب دون بقية الشرائ  األخرى علمًا بأن النهضة احلسينية قـد أثـرت السـاحة االجتماعيـة     

 على مجيع املستويات.

وتأيت االجابة إمنا وقـع االختيار على شـرحية الشـباب دون غريهم ألســباب موضــوعية   

 ينبغي االلتفات إلـيها،  مـنها:

     ان السماء بكتااا العزيز أشارت وبشكل صري  وحمدد اىل قابلياهتم املضـيئة يف طريـ

وهذا يعين اهنم قـدرات  ( 1) ِإنَُّهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَربِِّهْم َوِزْدناُهْم ُهدًى{اهلدى والصالح لقوله تعاىل}

حيملون رسالتهم الدعوية يف طيات قلوام وينشـرون  متوهجة ومناذج مشعة يف واحات الظالم،  

عقيدهتم السماوية بأقالمهم وألسنتهم وأساليبهم املثبتة باهلداية والتقـوى،  اذا مـا قـدر هلـم ان     

جيدوا حمافل الوعي ومنابر التوحيد ومواطن التضحية، قد أولـت هلـم العنايـة اخلاصـة وظفـروا      

اجلماعات امللتزمة بدينها ورسالتها اهلادفة واسـتقبلتهم   باألجواء التربوية الصاحلة داخل حماريب

احلواضن األمينة فغذهتم اإلميان الصادق وثبت يف نفوسهم الشـعور باملسـؤولية وحفظتـهم مـن     

االنزالق واالحنراف يف دوائر الفساد واإلفساد والظالل واإلظالل يف عامل البشرية الذي خيضـع إىل  

وجي باحلثيثـة الـيت ظهـرت إفرازاتـه مـؤثرة متامـا علـى الواقـع         التقدم والطور املدين والتكنولـ 

األجتماعي والتربوي. وعندما تتوافر لديهم املناعة الكافية فأهنم ومـن غـري شـك يتحولـون اىل     
                                                           

  13( الكهف : 1



﴿91﴾ 
 

مشاريع تربوية وتوعوية يف الوسط االجتماعي  )فاذا كان التاريخ السين قد اشاد يف يوم مـا علـى   

،  فهـم وان كـانوا   واالسـتبداد مل الترف والزهو مقابـل الـبطش   فتية قد آمنت براا يف خضم عا

مفخرة عصرهم وعاملهم آنذاك،  إال ان العصر اإلسالمي قد فـاق التصـور بالطاقـات الشـبابية     

اليت عّبدت دروب السائرين حنو اهلل بدمائهم واجسادهم وعنفواهنم اإلمياين والفكري والتوعـوي  

 ( 1)  ادي اليت ميارسها البعض مبساحات واسعة(رغم دعوات االنفتاح االخالقي وامل

ومعلوم ان البطش واالرهـاب خصوصـا  يف القـرن العشـرين أنـه ملـؤمل كونـه موجـه            

كمشروع غريب على الشعوب اإلسالمية وفـ  ختطـيط يهـودي،  إال ان شـبابنا َأبـوا اخلضـوع       

ط االمة وشـبااا اليـافع وقـادة    واخلنوع وكانوا وال زالوا ميثلون القدوة واالسوة الصاحلة يف اوسا

كبار يف واقع احلركة اإلسالمية اهلادفة اىل تنشيط الـوعي القـرآين والفكـر اإلسـالمي لتحريـك      

. حافلة الشباب واجليل الصاعد وحتويلها اىل ساحة اللقاء بـاهلل يف اي موقـع مـن مواقـع احليـاة     

على مجيـع   (عليه السالماحلسني  ) واعتمادا منهم على األسس العميقة اليت بلورهتا هنضة اإلمام

الصعد احلياتية لكوهنا ومن دون شك أجرا  مدوية أيقظت املشاعر واثـارت االفكـار ودفعـت    

 -ومنها:،  التوجيهات الصحيحة حنو اهدافها املقدسة

*سن الشباب هو احللقة الوسطى يف حياة اإلنسـان بـني الطفولـة والكهولـة ويف هـذه          

اإلنسان يف حياته ألن الطاقة الشبابية يف ماهيتـها قابلـة للتحـول سـلبًا او     املرحلة تكمن خطورة 

اجيابًا،  بل هي مادة أولية ميكن ان نصنع منها قنبلة قاتلة لإلنسـانية اشـبه *بقنبلـة هريوشـيما*     

عندما تقع بأيدي األشرار،  ويتحول فيها اإلنسان الشاب اىل إخطبوط يف اجلرميـة بكـل أبعادهـا    

ن قتل اإلنسانية بال إنسـانية وخـري شـاهد علـى ذلـك يف عصـرنا احلاضـر وقـائع         وهذا نوع م
                                                           

 .14ص فضل اهلل، احلركة اإلسالمية، مهوم وقضايا،( 1
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االرهاب االعمى الذي أخذ يغذي الشباب بالفكر املتطرف ويدفعهم إىل املوت اجلهنمـي حاملـا   

يفجر نفسه على امة من النا  وهذا النوع من العمل هو االخطر يف حياة البشـرية علـى فئـة    

 .الشباب

ومرة اخرى باإلمكان ان نصنع منها سراجًا منريًا هتتدي به البشرية عمومـًا حنـو مسـارها     

الصحي  فيما لو حظيت يف االحتضان بأيدي الصـاحلني،  وهنـا تكمـن مسـؤولية املؤسسـات      

التربوية  اليت جيب ان يكون هلا قصب السب  يف ان تبـادر مؤسسـاته مبـا متتلـك مـن املـؤهالت       

هلم خارطة الطري  من خالل براجمها التربوية والتوعوية،  لغـرض انتشـاهلم    واللياقات وتؤسس

من اخلطر الشيطاين وحتويلهم اىل اخلط اإلسالمي جتسيدًا مبا أوصى نبينا )صلى اهلل عليـه وآلـه(   

وهذا ال يعين وجـود خلـل يف عقـوهلم وامنـا      (1) بذلك  )ادركوا الشباب فانه شعبة من اجلنون(

عـن طريـ     واالبتعـاد  االحنـالل اذا العمر وحدة إرهاصـاهتم قـد تـدفعهم اىل    لشدة مراهقتهم 

اإلسالم ومعىن إدراكهم يعين العمل اىل هدايتـهم لإلميـان بـاهلل وبالرسـالة،  الن إميـان الشـباب       

يتحول اىل قوة متينه ورصينة لصاحل األمة،  ذلك اذما حققت اتصاهلا الوثي  مع اخلـط احلسـيين   

لتاريخ على امتداد حركته املتنوعة مما جيعلها كقوة شبابية تصمد امام املغريات الراسخ يف عم  ا

 وتتحدى مؤسسات التدمري والتخريب العقلي والفكري يف أي موطن كان.

ومن هنا جند االستعمار واليهود على وجـه اخلصـوص،  يشـنوا محلـة واسـعة وبشـىت         

عـن صـوابه،  ومـا إشـاعة املـواد ووسـائل        الوسائل اإلعالمية املتاحة ليحرفوا الشباب املسـلم 

اإلحنالل األخرى كاخلمور واملخدرات والشعوذة إال بسبب ختـوفهم مـن دور الشـباب املسـلم     

وقوة مواجهتِه اإلميانية ألساليبهم الدنيئة وعقائدهم املنحرفة،  ألهنم يعرفون جيـدا مـا للنهضـة    
                                                           

 .28صالكليين،  مصدر ساب ،  فروع الكايف،  ( 1
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الرباعم املتدفقة حىت يصـل اـم األمـر     احلسينية من االحتواء واجلذب العاطفي والفكري هلؤالء

 إىل مراحل التضحية الراقية.  

ومن الساب  ألوانه جند أن النيب )صلى اهلل عليه وآله(  حـرص علـى مـا هـو األصـل           

واألكفأ يف مرحلة التصدي ملواجهة أعداء اإلسالم وإدارة الـبالد وشـؤون العبـاد دون النظـر اىل     

طاقات الشباب وتوظيفها يف إقامة دعائم حكومتـه اإلسـالمية،    أصغرهم وأكربهم وقام بتسخري 

فأستعمل عتاب أبن أسيد على أهل مكة بعد فتحها وكان عمره عشرين سنة،  كمـا اسـتعمل   

أسـامة بن زيد على أخطـر جيش جهزه حنـو الروم وكـان عمـره ال يتجــاوز الثمـاين عشــرة      

 .(1) سـنة(

ادر الشبايب واالهتمام بلياقاتـه الرسـالية،  مقـررًا ذلـك     وهذا إمنا يدل باالعتماد على الك  

 .(2) حبديثه الواض  )صلى اهلل عليه وآله(  )فليس األكرب هو األفضل بل األفضل هو األكرب(

ولقد أشار اإلمام علي )عليه السالم( بقوله إلبنـه احلسـن )عليـه السـالم( مبينـًا مـدى         

وات األوان:  )فبادرتك باألدب قبـل أن يقسـو قلبـك    إهتمامه بسن الشباب وأمهية تربيته قبل ف

 .(3) من األمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وجتربته( رأيكويشتغل ُلبك لتستقبل جبد 

إن )عليه السالم( يطرح منـهجًا توعويـًا يف هـذه املرحلـة،  و     اإلمامنستنج من ذلك أن     

يقـة عهديـة لألجيـال اإلسـالمية اآلتيـه،       كان احلديث البنه احلسـن )عليـه السـالم( إال أنـه وث    

                                                           

 .250احلسين،  هاشم معروف،  سرية املصطفى)صلى اهلل عليه واله وسلم(،  ص( 1
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نستصرخ منها مؤسسات التبليغ واإلعالم لتأخذ دورها احلقيقي بتفعيل هـذه الوظيفـة،  ألهنـا    

 وظيفة األنبياء والصاحلني.

 ثانيًا:
اليوم وحنن نعيش حياة التطور والتكنولوجيـا الـيت دخلـت إىل أغلـب بيـوت املسـلمني       

املنظم اليت تقودها بعض الدوائر املعروفة ومـن يـدور بفلكهـا    وحيث محالت الفساد األخالقي 

علينا أن ندرك هنضة احلسني )عليه السالم( وثورته من أجل اإلصالح وهو القائل  )إين مل أخرج 

أشرًا وال بطرا وال ظاملًا وال مفسدا وإمنـا خرجـت لطلـب اإلصـالح يف أمـة جـدي رسـول اهلل        

ن اإلصالح وحماربـة الفسـاد يأخـذ العديـد مـن األوجـه وال       ،  وذلك أل1)صلى اهلل عليه وآله((

يتعل  بزمان أو مكان معني إال اننا نؤكد على هذه املرحلة العصـيبة الـيت يواجـه فيهـا  شـبابنا       

اليوم مجلة من االحداث املتداخلة اليت تسهم بطريقة او اخرى بصنع حالة من االلتبـا  لـديهم   

مع وقائع العصر اليت غالبا ما تنحو اىل الشكلية وتبتعـد عـن   يف حتديد رؤيتهم للحياة والتعامل 

اجلوهر االنساين سواء يف القول او الفكر او السـلوك ايضـا،  ولـذلك غالبـا مـا يتشـتت فكـر        

الشباب وهم يتعاملون مع احداث العصر املتسارعة اليت تقوم على اسا  الرب  واملنفعة بغض 

 التربوي واالخالقي.النظر عن النتائج االخرى يف اجلانبني 

هلذا فإن هذه الشرحية  يف الغالب حباجة اىل الرعاية التربوية والتقـومي الفكـري والسـلوكي    

الدائمني،  ال سيما اذا اتفقنا على اهنا الشرحية االوسع واالكثر نشـاطا وطاقـة مـن بـني شـرائ       

االمة،  ولذلك فإن اخلطر الذي تتعرض له ستعود نتائجه الضـارة علـى شـرائ  اجملتمـع كافـة،       

ذا نرى اهنم األكثر عرضة اىل التخريب الفكري من غريهم،  وعليه أخطر اآلفـات هـي تلـك    هل
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اليت ُتهدِّد حياهتم وهم ميثلون ربيـع العمـر وريعـان الصـبا،  قابليـة االسـتعداد للبنـاء والبـذل         

والتغيري والتجديد،  فإذا ما دامهتها آفة يف اجلسد أو األخالق أحالتها إىل حطام وخـراب،  فـال   

يرجتى منهم خري وحنن يف أمس احلاجة إليه،  فهل انتشـار اآلفـات بـني الشـباب اـذا الشـكل       

نتعامل وال نفعل النهضة احلسـينية   أاّلنعم إننا ال نستبعد ذلك إذا ما قدر لنا  الفظيع،  مؤامرة؟

، يف اجوائنا الفكرية والعقائدية واالخالقية وغريها ويتعلم اجلميع وكل ذي بصرية كمـا يتضـ   

ان الذي عمل عليه جّتار املخـّدرات واجلـنس على إحراق زهرة عمر الشباب وسـحقها حتـت   

األقدام بغية الكسب املادي والرب  الوفري،  وخطـط لـه  جّتـار السياسـة علـى إغـراق الشـباب        

باملالهي وامللـّذات كـي يصـرفوهم عـن االنشـغال بالشـؤون السياسـية،  واملطالبـة حبقـوقهم          

ربع جّتار اإلعالم علـى جعلـهم هـدفًا ألغراضـهم اخلبيثـة يف العنـف واجلـنس        املشروعة،  ويت

واالجنرار إىل املتع احملّرمة،  واالهتمام بغري املهم مـن خـالل دوائـر االنترنيـت ومواقـع االعـالم       

املتنوعة،  كل ذلك من اجل ابعاد الشباب عن اخلط الرسايل الذي خيـيفهم علـى طـول اخلـط،      

م أن يبحث املعنيون ال سيما املفكرون واملصلحون وقـادة االمـة عـن السـبل     وهلذا بات من امله

الناجعة اليت حتّصن الشباب من االنزالق يف مهاوي الرذيلة واالنشغال باملصـاحل الفرديـة الـيت ال    

تصب يف خدمة االمة بل قد ال تصب يف خدمة الفرد نفسه،  ولعل هذا ال يتحق  إال من خالل 

لى الدقة واالقناع يف آن واحد،  كون الشباب كما هـو معـروف ينطـوون    خطط عملية قائمة ع

على قناعات رمبا حتتاج اىل جهد واض  لتغيريها. ومن هنا تربز لنا أمهية التثقيـف علـى القـيم    

االنسانية الراقية،  وسنجد يف قيم النهضة احلسينية اخلالدة هدفا لتحقي  ما نصبو إليـه يف هـذا   

ن ممارسات أخالقية روعة ما فيها الصدق واملوضوعية والصراحة والشـجاعة  اجملال مبا تتضمنه م

 واإلباء وغريها.
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 ثالثا:
وما هو معلوم أن احلسني )عليه السالم( مـن خـالل هنضـته املقدسـة إمنـا قـدم للشـباب        

معطيات أخالقية متدفقة من طباعه السمحة،  على الرغم من املأساة اليت عاشـها يف حينـها إال   

ميانه الراسخ الذي مل يتضعضـع وعـزة نفسـه الـيت مل     إمل مع اجلميع حىت مع أعدائه بقوة انه تعا

 هتون وإبائه وكربيائه ومشاعره اإلنسانية اليت ال تتداىن قط.

فكانت تلك الروح الكبرية اليت غذيت بالفضـائل النبويـة واملكـارم العلويـة قمـة العطـاء       

لسالم( ما بالقوم من عطش أمر أصحابه ان يسقوهم االنساين،  فلما رأى سيد الشهداء  )عليه ا

ويرشفوا خيوهلم فسقوهم وخيـوهلم اىل آخـرهم الـف فـار  وألـف فـر  يف تلـك الفيـايف         

 والرمضاء يسقيهم احلسني  )عليه السالم(،  حىت يرتووا.

بالعطـاء فكانـت عظيمـة     اقترنـت أن هنضة احلسني )عليـه السـالم(    ّامن ذلك نفهم جيد

ه وأخالقه اليت هي اخالق حممد وعلي وأهنا اخالق القرآن واليت هي أيضًا اخـالق  بعطائه ولوخ

 االئمة املعصومني  )عليه السالم(.

تقعد النفو  الكبرية عن أداء مهمتها الرسـالية يف   ث مهما عظمت الادوال غرو فإن احلو

ملؤديـة لإلصـالح   تثبيت دعائم احل ،  فنحن عندما نتمثل باحلسني  )عليه السالم( يف صرخته ا

والتغيري بعيدا عن اخلضوع اخلنوع رافضا كل التحديات واملغريات جند أنفسنا كشباب مرحلة 

يف واقعنا املعاصر امام هكذا قائد ورائد قد نكون مقصرين يف إنتمائنا إليه ألنه هانت عليه احلياة 

ه أشـرف حيـاة وأقدسـها،     ولكن مىت هانت عليه احلياة وحياتـ  يف عز اإلنتماء لرسالته الربانية، 

هانت علية احلياة حينما عزت يف عينيه قّيم السماء وصغرت يف عينـه الـدنيا عنـدما كـربت يف     

عني غريه لذلك أستبسل يف مواطن البأ  متماسك يف مزال  املنحـة فمـا وهـن ملـا أصـابه يف      
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ضـحية مـن   ستهان فهو ومن معه كانوا يف أعلى درجـات العـزم والت  أسبيل اهلل وال ضعف وال 

أجل صناعة هذه النهضة املباركة لتكون معطياهتا حاضـرة أمـام الشـباب املسـلم ليتـزود منـها       

 عنفوان وقدرة وإمكانية يف السري قدما إىل حنو العزة والكرامة وقوة االرادة الـيت مـن شـأهنا أن ال   

 تكون حصنا منيعا وسدا عصيًا على من حياولوا التوغل إىل جسم األمة احملمدية.
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 المبحث الثاني

 البعد العقائدي في النهضة الحسينية

 أواًل:
املالحظ بإن القدر املتقني من حصيلة تلك الصفوة املختارة اليت صنعت املواقف العمالقة 

من خالل هنضتها احلسينية املباركة أهنا رمسـت لنـا معـامل الطريـ  ابتـدا وإنطالقـا مـن حمطـات         

ومنتدى اإلمامة والنبوة خصوصـا مبـا جسـده الـنيب األعظـم       التوحيد مرورا على متكأ العدالة 

)صلى اهلل عليه وآله(لقوله: )حسني مين وأنا مـن حسـني(حيث اصـبحت هـذه العبـارة الفتـه       

رسالية وعقائدية حمضة حرٌي بشبابنا املتطلـع أن الجيعلـها وراء ظهـره حاملـا يواجـه الـدعوات       

 توحيد السامية.املزيفة واخلطوط املنحرفة للنيل من عقيدة ال

فالنهضة احلسينية بلغت يف عقائديتها الذروة العليا لدى قائدها وإتباعـه وأنصـاره فهـي مل    

ختتلف وعيا يف مجيع ادوارها،  فالشيخ الكبري الذي هو عضو أساسي يف واقع النهضة احلسينية 

تصـفحنا   حيمل نفس الوعي العقائدي الذي حيمله الكهل والفىت بل الـذي مل يبلـغ احللـم فلـو    

الوثائ  األوىل لقائد النهضة  وحىت أخر حياته )عليه السالم( فهو مل يقصد الثـورة علـى احلكـم    

تغيري احلاكم كيزيد بالذات كونه ابن معاوية وهو أموي فيشار إىل ثورته بالقبلية والعصبية كمـا  

امـا إال أن  صورها البعض املناوئ لثورة احلسني )عليـه السـالم(ذلك مـا يفقـدها عقائديتـها مت     

( لى اهلل عليه وآلهأيها النا  إين مسعت رسول اهلل  )صاحلسني )عليه السالم( علل ثورته بقوله )

من رأى سلطانًا جائرًا،  مستحال حلرام اهلل،  ناكثًا لعهده،  خمالفًا لسنة رسوله،  يعمل يف عبـاد  

،  1ًا على اهلل أن يدخلـه مدخلـه(  اهلل باإلمث والعدوان،  فلم يغّير ما عليه بفعل وال قول،  كان حق
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فكانت النهضة املباركة بثواا العقائدي الالمع وليس عليه غبار لـو ألقينـا نظـرة واحـدة علـى      

شبااا كسعيد ابن مرة التميمي الذي ألتح  باحلسني أخر حلظة وعمره مثانية عشر سنة فوصـل  

يأبن رسول اهلل السالم عليك يـا  إىل كربالء وقرأ السالم على احلسني  اخذ ينادي السالم عليك 

،  ذلك مـا جيسـد الـوعي العقائـدي يف     (1) خليفة اهلل بعد نبيه السالم عليك يا حامل لواء حل (

 الصف الشبايب الذي تترقبه االمة يف كل مساراهتا احلياتية.

ومن املؤكد أن الرافد العطائي لنهضـة احلسـني مسـتمرا ودائمـا علـى خمتلـف العصـور        

و مبثابة املشعل الذي ينري الدرب للثائرين يف سبيل رسـالة احلـ  اخلالـدة هـذا مـن      واألجيال فه

جهة ومن جهة ثانية يزي  الستار عن اهلياكل الومهية املزيفة الـيت بنـت دعائمهـا علـى عـروش      

 ومواقع هي اشبه بأعواد الكربيت سرعان ما تلهبها حرارة الثورة املستعرة يف عم  التاريخ.

هذا العطاء الثابـت للثـورة لطاملـا غـذى الغصـون اإلسـالمية حـىت منـت         ومن املؤكد أن 

وترعرت، فهي كانت والتزال وستكون نرباسا لكل انسان ينشد احلرية علـى وجـه األرض بـل    

هي األمل املنشود للذين يدافعون عـن حقهـم للعـيش بسـالم وأمـان فيمـا إذا تفاعـل معهـا         

 ستقامتهم على الصراط السوي.اخالص مبا حيق  إالوافدون الشبابيون بوعي و

بيد أن هذه امللحمة احلسينية أكثر ما تداخلت وتفاعلت معها االجتاهات العاطفية ملا فيهـا  

من املواقف املروعة والالأخالقية من الطرف املعادي فكانت املأساة حب  أبكت العيـون واهلبـت   

يقـول:  )أن مأسـاة احلسـني     املـؤرخ االنكليـزي الشـهري جيبـونر    املشاعر حزنا وتأملا مما دعـى  

املرّوعة،  بالرغم من تقادم عهدها،  وتباين موطنها،  البّد أن تثري العطف واحلنان يف نفس أقـل  
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وحنن أذ نعتقـد بعاطفيـة الواقعـة وهنضـتها الفاعلـة إال أننـا ال        1القّراء إحساسًا وأقساهم قلبًا(

 ليت من اجلها يصدق عليها عنوان النهضة.ينبغي لنا أن جنردها من أهدافها ومربراهتا االساسية ا

 

فمن الالفت للنظر أن النهضة احلسينية أعطـت مجيـع شـرائ  اجملتمـع رؤيتـها للسـري يف       

طري  العقيدة الراسخة يف عامل الوجود لغرض بناء األمة واجملتمع الصـاحل واالبتعـاد عـن طريـ      

يف عسكر اإلمـام احلسـني  )عليـه    لقد ضرب لنا الشباب املؤمن الذين كانون  االحنراف والفساد

السالم( أروع األمثلـة يف الصـرب والعزميـة والتوكـل علـى اهلل يف حتمـل املسـؤولية مهمـا بلـغ          

يشوبه الشك قيد أمنلة فكانوا مصداقًا لقولـه تعـاىل}ِإنَُّهْم    حجمهما وعظمها بدافع عقائدي ال

ألكرب مل يكن وقوفه إىل جانب النهضة احلسينية بسبب فعلي ا2ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَربِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهدًى{

اجلازم بصدق القضـية الـيت    اعتقادهارتباطه بأبيه )عليه السالم( فقط ولكن السبب الرئيسي هو 

خرج من أجلها اإلمام احلسني  )عليه السالم(وشعوره باملسـؤولية امللقـاة علـى عاتقـه كشـاب      

مسلم مؤمن وهو يرى الفساد واالحنراف العقائدي واألخالقي ينخر جسد األمة وميزق أوصاهلا،  

األمر عند هـذا احلـد   وهكذا كان القاسم ابن احلسن وبقية شباب بين هاشم وغريهم،  ومل يقف 

بل،  وصل إىل الشاب التركي والغالم الزجني،  كوهنم ينتمون إىل هذه األمـة ويـؤدون واجبـهم    

 بـأن على أمت وجه فكانت صور من التفاين دفاعا عن رسالة السماء املقدسة وهم بكامل الـوعي  

انوا يسـتهدفون قتـل   الذين اعتدوا على اإلمام )عليه السالم( مل يستهدفوا قتل االمام بقدر ما كـ 

(  ذلك مـا يـــدعونا إىل التعامـل اجلـدي يف     عليه السالم)  العقيدة اليت جتسدت يف قلب االمام

 هذا املوقف املثايل.
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 ثانيا:
ومن األمهية مبكان أن حركة النهضة قد أثبتـت قـدرهتا يف اسـتيعاب الشـباب العقائـدي        

والطرقات وتدارستها الطلبـة يف اجلامعـات   على خمتلف االصعدة فاستقبلتها الناشئة يف البيوت 

واملدار  وتذاكرهتا قطاعات علمية وثقافية يف ندواهتا ومنتدياهتا وأحيتها مجوع البشرية عامـة يف  

مساجدها وبيوهتا ومؤسساهتا كل ذلك وفاء للدين وحسن األداء حلمايـة العقيـدة املقدسـة الـيت     

 جسيمة تفوق التصور.  دافع عنها احلسني  )عليه السالم( فهي تضحيات 

ومعلوم أن سيد النهضة وقائدها قد حق  مسو الغاية يف هنضته يف  رفـض البيعـة للطاغيـة    

يزيد فأعلن قولته اخلالدة عندما دعاه وايل املدينة الوليد بن عتبة اىل البيعة فقال  )عليـه السـالم(    

 وبنا خيتم،  ويزيد شارب اخلمر )أنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وخمتلف املالئكة بنا فت  اهلل

 .(1)وقاتل النفس احملرمة معلن الفس  ومثلي ال يبايع مثله(

لقد بني االمام احلسني  )عليه السالم( أنه االمتداد الطبيعي ملنـهج الرسـالة احملمديـة وهـو     

 االمام الشرعي الذي اختاره اهلل بعد أبيه وأخيه فهم الثقـل االصـغر وهـم محـاة الـدين ورعاتـه      

وحاشـاه   -وأهله أذن ال ميكن له بأي حال من االحوال أن يبايع شخصًا مثل يزيد فلو انـه بـايع   

ملا كانت هناك شريعة وما كان هناك اسالم وهذا ما جتلـى يف قولـه  )عليـه السـالم(:       -من ذلك

 .(2))اذا ابتلى النا  براع مثل يزيد فعلى اإلسالم السالم(

صورة العقائدية يف اذهـان الشـباب واالجيـال اآلتيـة اكثـر      ومن أألجدر علينا  ان نرسخ ال

واكثر نستطيع الوقوف على بيانه الصري  يف وصيته املعروفة: )بسم اهلل الرمحن الـرحيم،  هـذا   

ما أوصى به احلسني بن علي اىل اخيه حممد بن احلنيفة أن احلسني يشهد أن ال إله إال اهلل وحـده  

                                                           

 .42مقتل احلسني)عليه السالم(، عبد الرزاق املقرم، ص (1

 .201مقتل احلسني،  عبد الرزاق املقرم، ص (2
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سوله جاء باحل  من عنده وأن اجلنة حـ  والنـار حـ  والسـاعة     ال شريك له وأن حممدًا عبده ور

آتية ال ريب فيها وأن اهلل يبعث من يف القبور وأين مل أخرج أشرًا وال بطرًا وال مفسـدًا وال ظاملـًا   

وأمنا خرجت لطلب االصالح يف أمة جدي  )صلى اهلل عليه وآله( أريد ان آمر بـاملعروف وأهنـى   

دي وأيب علي بن أيب طالب  )عليه السالم( فمن قـبلين بقبـول احلـ     عن املنكر وأسري بسرية ج

، 1فاهلل اوىل باحل  ومن رد علي هذا أصرب حىت يقضي اهلل بيين وبني القوم وهو خري احلـاكمني( 

من هنا تقدر الضرورة القصوى مبا يقتضيه واقع األمر بأن األمـة ملزمـة مبفـردات ذلـك البيـان      

م )عليه السالم( حقيقة االعتقاد ونقائه وصفائه ولكن مبـا نسـمعه   الصري  الذي جسد فيه األما

ونشهده من علماء وامراء التطرف والغلو إمنا هـو خمـالف للشـريعة السـمحاء وجلميـع كتـب       

السماء ذلك ما يدعونا إىل مزيد من التوعية واالرشاد لشبابنا اليافع خشـية الوقـوع يف مصـائد    

ز لشبابنا الذي يدافع عن عقيدته احلقـة يف ميـادين اجلهـاد    هذه الشرذمة كما هنيب بفخر واعتزا

وهم يلبون نداء قائد النهضة احلسينية  )عليه السالم( يوم أطلقها يف ساحة كربالء إال من ناصر 

 ينصرين... 

  

                                                           

 .358ص 1السجستاين : أبو داود سليمان بن األشعث،  سنن أيب داود ج (1
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 المبحث الثالث

 البعد السياسي والجهادي في النهضة الحسينية

 أوال:

 ِمـن  فهـل   حاضرة، ويوجد دولة ويؤسِّس  ُأمَّة، ليبين جاء إنَّما اإلسالم أنَّ فيه شكَّ ال مما 

 نظـام  فيـه  لـيس  اإلسـالم  إنَّ بقوهلم: أبنائه ِمن عليه واخلارجون أعداؤه يدَّعيه ما السليم امَلنط 

 احُلكـم  بشـؤون  له َعالقة وال  َربِّه، وبني العبد بني ِصرفة روحيَّة َعالقة إالَّ هو ما وإنَّه  سياسي،

 العامَّة؟ اإلنسان حياة وإدارة

 أبنـاء  ِمـن  املـادِّي  بـالِفكر  امُلتـأثِّرون  هلا وصفَّ   اإلسالم، أعداء أوجدها إنَّما الدعوى هذه

 أو أثـر  أيُّ لوجـوده  يكـون  ال لكي   احلياة عن اإلسالمي النظام إلبعاد وذلك   اإلسالمية اأُلمَّة

 اأُلمَّة. على السيطرة ِمن إليه َيصبون ما حتقي  عن فيمنعهم  املسلمني، حياة يف قوَّة

 ِمـن  جانبـاً  يدع ال الذي الكامل الدين هو واإلسالم  يدَّعون، كما األمر يكون فكيف وإالَّ

 مبـا   اإلنسـان،  شـؤون  ُتنظِّم اليت األحكام هلا وضع إالَّ ـ  والعامَّة اخلاصَّة ـ  اإلنسان حياة جوانب

 طبيعـة  علـى  يـدل   ِممَّـا   واخلـارج،  الـداخل  يف العامَّة والعالقات والدفاع احلرب نظام ذلك يف

 صـنعته  والـذي  قبلـه  ملـا  املكمـل  اآلخـر  املنجـز  هو وهذا كدولة لإلسالم التشريعي التصميم

 يف واملوضـوعية  باملصـداقية  حظي أنه إال آنذاك النظرية مستوى على كان وأن احلسينية امللحمة

 للدولة. الكامل البناء ِمن تشريعيٍّ فراغ أيُّ هناك جند ومل عددةمت مواقع

   اإلنسـان  مشـاكل  لكافَّـة  احلاسـم  احَلل  هو الذي السياسي النظام ميتلك ـ  إذًا ـ  فاإلسالم

 اإلنسـان  إجيابيَّـات  يعلـم  الـذي  هو تعاىل اخلال  ألنَّ   املخلوق وحياة لشؤون اخلال  تنظيم ألنَّه

 مـن  مسـؤوليته  إىل شـبابنا  ينظر ان الطبيعي من لذا وجوده يف والضعف القوَّة اطونق وسلبيَّاته

 إمنـا  اإلسـالمي  النـــــظام  يف التكامـل  جانـب  إىل تغفل مل اليت احلسينية لنهضةل انتمائه خالل
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 حريتـها  يف األمـة  أنعـاش  لغرض مفرداهتا وبسعة معطياهتا مجيع يف متماسكة منظومة مع تعامل

 وغريها. وكرامتها اهتاوثرو وسيادهتا

ومن اجلدير ذكره ان أمر احلسني  )عليه السالم( وهنضته كان يشغل بـال اخلليفـة اجلديـد    

ومستشاريه من بين أمية أكثر من أي شخص أخر ذلك ما دعى إليه معاوية قبل أن ميوت بأخـذ  

الصبُ  َفْحمـة   )وهيهات هيهات يا معاوية، فضَ  مام  له والية العهد ألبنه يزيد وكان جواب اإل

الُدجى، واَرْت الشمُس أنوار السرج، ولقد فضَّلَت حّتى أفرطـت، واستأثرَت حّتى أجحفَت، 

ومنعَت حّتى َمَحلت، وُجزَت حّتى جاوزَت، ما بذلَت لِذي ح ٍّ من اسم حّقه بنصيب، حّتـى  

كتمالـه وسياسـته   أخذ الشيطاُن حظَّه األوفر، ونصيَبه األكمل، وفهمُت ما ذكرته عن يزيد، من ا

أُلّمة حمّمد  )صلى اهلل عليه وآله(، تريد أن ُتوِهم النـا  يف يزيـد، كأنَّـك تصـف َمحجوبـًا، أو      

تنَعت غائبًا، وقد دلَّ يزيُد من نفسه على موقع رأيه، فُخذ ليزيد فيما أخـذ فيـه، مـن اسـتقرائه     

يـان ذوات املعـاِزف، وضـرِب    الكالب امُلهارشة عند التهارش، واحَلمـام الس ـب  ألتـرااّن، والقِ   

املالهي، جتده باصرًا. وَدع عنك ما حتاول، فما أغناك أن تلقى اهلل من ِوزِر هذا اخلْل  بـأكثر مّمـا   

 .أنت القيه

فو اهلل ما برحت تقدح باطاًل يف َجور، وحنقًا يف ظلم، حّتى مألت األسِقية. ما بينك وبني 

 .(1)يف يوم  مشهود، والَت حني َمناص(املوت إاّل غمضة، فُتقِدم على عمل  حمفوظ 

 ، كـان أّول مــا فكَّــر فيـه أن يأخــذ البيعــة مــن  األمــرفلّمـا مــات معاويــة وتـولَّى يزيــد    

املدينة  الوليد بن عتبـة، فـامتنع احلسـني      على احلسني )عليه السالم(، فكتب يف ذلك إىل عامله

)عليه السالم( امتناعًا شديدًا يف قّصة طويلة حيث قال فيه احلسني )عليه السالم(، إّنا أهل بيـت  

                                                           

  م.1929،  ط مصر ـ182بن  قتيبة الدنيوري،  صاإلمامة والسياسة إل (1
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النبّوة، ومعدن الرسالة، وُمختلف املالئكة  وحمّل الرمحة، بنا فـت  اهلل وبنـا خيـتم، ويزيـد رجـل      

 .(1)تَرمة، ُمعِلن بالفس ، ومثلي ال ُيبايع مثله(فاس ، شارب اخلمر، قاتل النفس امُلح

فكان احلسني )عليه السالم( يعلم أن يزيد يريد القضاء عليه كونـه العقبـة الوحيـدة أمـام     

طموحه اجلام  للسيطرة على األمة بكل مؤسساهتا وهلذا أخذ يعد العدة وينادي بالنصرة لـيس  

ياناته بأن االستشهاد يف هذه النهضـة إمنـا   لشخصه بل لرسالة السماء ويف سبيل ذلك يف بعض ب

 يكون فتحًا ألمة حممد )صلى اهلل عليه وآله(يف مستقبلها.   

فكان  )عليه السالم( يريد الفت  الذي تدخل فيه االمة بشـبااا يف سـاحات  الصـراع مـن     

د فمـن  خوته بوصيته املعروفة )أما بعإاجل الكرامة ومحاية الرسالة احملمدية وذلك عندما خاطب 

.فكان قصده من الفت  بعـد الشـهادة   (2)حل  يب فقد استشهد ومن مل يلح  فما بلغ مبلغ الفت (

ينبغـي ملواكـب الشـباب املتحركـة      دراك يف حركته وهنضته ذلك مـا إهو التأمل والتدبر بوعي و

ه على مدار الزمن أن تعلم بإن الفت  هو اإلنتماء هلذا اخلط الذي واجـه الظـاملني بفكـره وعقلـ    

 وجسده.

ومعلوم ان الفهم الشبايب للفت  احلسيين إمنا أحـدث تغـريات كـبرية علـى واقـع االرض      

وعلى مدى الزمن بل واسقطت فيه انظمة وازحيت عروش وحكام التسلط واالستبداد فكانـت  

البداية من ثورة التوابني بعد واقعة الثورة بعد أن أنبتهم ضمائرهم إىل الدخول بـذلك الفـت  مث   

ت ثورة املختار اليت ما برح قائدها ومقاتلوها إال ان ينتفضـوا علـى قتلـة االمـام احلسـني       انطلق

)عليه السالم( حتت شعار يا لثارات احلسني ومثلها ثورة زيد وانتفاضة ولـده حممـد ويف القـرن    

ااا إىل بالعشرين اثبتت االمة احلسينية قدرهتا واستعدادها أن تليب صوت احلسني بعد أن هب ش
                                                           

 .312/  7. وتاريخ الطربي : 10/  5الفتوح،  البن أعثم :  (1

 روضة الكايف،  حممد بن يعقوب الكليين. (2
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أكرب مؤسسة عسكرية غربية يف الشرق الوسط حتت وصاية الغرب وبنفس الشـعار يـا    هواجهم

لثارات احلسني حىت استبدلت ذلك النظام بنظام اسالمي كما هـو احلـال يف ايـران وكـم ارادت     

قوى الغرب أن تغريه لكنها أضحت كناط  صخرة حىت عجزت إىل يومنا هذا بفضل الشـباب  

نتفاضة الشعبانية عندما هـب احلسـينيون بتحطـيم    سينية وال ننسى اإلربتهم النهضة احل نالذي

يف العراق حىت أرعبتها واسقطت مؤسساهتا كما هـو معلـوم مث    ةتلك املؤسسة الصنمية املعروف

ال يفوتنا مواجهة احلسينيون مع األمريكان يف خمتلف املواقع  وخـري شـاهد يف واقعنـا احلاضـر     

ن النصر تلو النصر على حثالة التاريخ وشذاذ االفاق وليت جـاءت  حيث يستبسل شبابنا اجملاهدو

ام امريكا والصهـيونية العاملية لرعب الشـعوب الـيت جاهـدت وحاربـت مـن أجـل حريتـها        

 وسيادهتا.

 

 ثانيا:

من املؤكد لدينا ان تلك اهلمة والعزميـة الـيت بـادر اليهـا شـبابنا الـوالئي بفضـل النهضـة         

و منصـب او  أو مـال  أاحلسينية إمنا علموا ان عناصر تلك النهضة مل تضحي من أجل شـخص  

سني )عليه السـالم(  موقع امنا كانت التضحية والدفاع املقد  عن الدين القومي مثلما ترمجه احل

فكـان مـن مبـادئ النهضـة اجيـاد       )ان كان دين حممد مل يستقم فيا سيوف خذيين( كما قيل عنه

حركة قوية  وسط العامل اإلسالمي، هتّز ضمائر املسلمني هّزة عنيفة، وتبعث يف نفوسـهم احليـاة   

واإلحسا  باملسؤولّية، وتكسر عنهم طوق اخلوف والُرعب اّلذي كـان ميـأل نفوسـهم آنـذاك،     

 باهلل، ُثّم بأنفسهم.وُتعيد إليهم ثقتهم 



﴿117﴾ 
 

لقد كان الُبّد من تضحية عزيزة نادرة، هتّز ضمائر املسلمني مـن األعمـاق، وُتعيـد إلـيهم     

شخصّيتهم وإرادهتم اّلـيت انتزعهـا النظـام األمـوي منـهم، وُتشـِعرهم بُعمـ  املأسـاة  وُعمـ           

  املسؤولّية.

حـاجز اخلـوف، وإعـادة     وإّن للدم والتضحية والفداء من األثر يف حتريك النفو ، وكسر

 .الثقة إىل النفو ، والتحسس باملسؤولّية، ما ليس لغريه من عوامل التحريك

فإقدام اإلمام على اخلروج والثورة على النظام األموي، واملواجهـة واجملااـة، مل يكـن فقـط     

لَغرِض رفض الَبيعة، وإعالن هذا الرفض، وإّنما كان أيضـًا لتحريـك املسـلمني، وحتسيسـهم     

باملسؤولّية، وإعالن املوقف الشـرعي، ودعـوة املسـلمني إىل املواجهـة وامُلـــجااة واملعارضـة،       

والتـــمّرد على النظام والُسلطة األموّية. واإلنكار بالعمل والتضحية والقّوة، مـن أهـّم ُشـَعب    

  .األمر باملعروف والنهي عن املنكر

بيـده إن   هَمن رأى منكم ُمنَكـرًا، فلُينِكـر  وقد ُروى عن رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله(:  )

 ، (1)أنه لذلك كاره( استطاع، فإن مل َيستطع فِبلسانه، فإن مل يستطع فبقلِبه، فحْسبه أن يعلم اهلل

ّيها املؤمنون، إّنه َمن رأى عدوانًا ُيعَمـل   وروي عن علّي  )عليه السالم( أّنه قال يف صّفني:

فأنكره بقلِبه، فقد َسِلَم وَبرئ، وَمـن أنكـَره بِلسـانه، فقـد ُأِجـر، وهـو       به، وُمنَكرًا ُيدَعى إليه، 

أفضل من صاحبه، وَمن أنكره بالسيف، لتكـون كلمـة اهلل الُعليـا، وكلمـة الظـاملني الُسـفلى،       

 .(2)ى(فذلك اّلذي أصاب سبيل اهُلد

راق جيشـًا  وكان اإلمام احلسني  )عليه السالم( يعرف جيدًا ومل يكن يأمـل أن جيـد يف العـ   

قوّيًا، يدعمه يف موقفه ضّد سلطان بين ُأمّية، ويتبنَّى دعوته إلسـقاط النظـام، ويقـف إىل جانبـه     
                                                           

 .47/89اجمللسي، جحبار االنوار، مال حممد باقر  (1

 نفس املصدر. (2
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ويثبت، وكان يعلم جّيدًا أّن هؤالء النا  اّلذين جتّمعوا لدعوته وبيعته وكتبوا إليه، ُسـرعان مـا   

 ة قليلة من مناصريه.ينقشعون أمام قّوة الشام واحلكومة املركزّية، وال يبقى معه غري قلَّ

بيد ان النهضة احلسينية مل تنقطع يوم عاشوراء وأن واعية احلسني  )عليـه السـالم( حيـث    
تنقطـع مادامـت    أهنا واعية رسالية  وليست واعية شيخ عشـرية أو قبيلـة  فواعيتـه الرسـالية ال    
واعيتنا شخص ومل األخطار تكتنف هذه الرسالة وقد قال اإلمام احلسني )عليه السالم(: ))مامسع 

، ذلك ما يدلل على ان اي ظالمة أو جتاوز علـى   (1)ينصرنا إال أكبه اهلل على وجهه يوم القيامة((
قيم الرسالة او رموزها االفذاذ او االحنراف عن طريقها يعد ذلـك خرقـا عقائـديا حـري باألمـة      

 النصر من اجلميع.وشبااا ان تقف حائال دون ذلك كونه يعد واعية ونكسة كبرية حتتاج اىل 

إن اإلمام احلسني  )عليه السالم(حينما ثار وحينما بدأ يبذل بدمه يف سـبيل اإلسـالم كـان    
يواجه بدايَة خط من االحنراف  هذا اخلط حنن اآلن نعيش قيمته  نعـيش كـل تصـوراته فواعيـة     

 اإلسالم اليوم أوسع وأكرب.

ه يف سبيل ان يساهم يف إنقاذ اإلسـالم  وبذلك يأيت دور بناء الشباب ليكون واعيَا جتاه قضيت
 عادة اإلسالم إىل احلياة.إ يف إنقاذ املسلمني يف 

ن كل شاب قادر على أن يساهم يف هـذه العمليـة بقليـل او كـثري يف حـدود قابلياتـه او       إ
امكانيات ال يكون ذلك إال بعد بناء شباب تعي  النهضة احلسينية ومتربية على اساسها وبذلك 

ميكن ان يوجد هذا الشكل فجـأة. اذن   ن الشباب املنصهر مع مبادئ عاشوراء  والننشأ جيل م
البد لكل شاب ان يساهم بقدر إمكانه وظروفه الفكرية والعلمية واالجتماعيـة يف هـذا املنـهج    

 احلسيين.

تتجلى ارقى صورها يف  ةنطوي ثورة احلسني  )عليه السالم( على معان سامية وقيم رفيع
املي لوائها اغلبهم من الشباب الذين سلكوا طريـ  ترسـيخ الـدين االسـالمي     ان ابطاهلا وح

 وتعزيز مبادئه واصوله.

                                                           

 .74/ص5الفتوح  ج( 1
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فلم تكن ثورة احلسني  )عليه السالم( ثورة ضد الظلم فقط ،فاذا ما متعنا فيها بعمـ  ،  
 ةحكومـة اسـالمي   ةقامإلوجدناها ثورة للبناء وانشاء جمتمع اسالمي وجيل من الشباب هدفه 

هتتدي خبطى اهل البيت  )عليه السالم( كـون احلسـني )عليـه السـالم( ميثـل رمـزا للوحـدة        
 اإلسالمية باتفاق مجيع املسلمني واملنصفني.
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 الخاتمة:

وبعد رحلة البحث مع النهضة احلسـينية وتأثريهـا يف اصـالح اجملتمـع  البـد ان نسـجل       

 بعض النتائج اليت توصل اليها البحث ومنها:

يأيت احلديث عن ثورة احلسني ع اليوم وحنن نعيش حياة التطور والتكنولوجيا اليت دخلـت    -1

إىل أغلب بيوت املسلمني وحيث محـالت الفسـاد األخالقـي املـنظم الـيت تقودهـا بعـض        

الدوائر املعروفة ومن يدور بفلكها علينا أن ندرك هنضة احلسني )عليه السالم( وثورتـه مـن   

ائل:  )إين مل أخرج أشرًا وال بطرا وال ظاملًا وال مفسدا وإمنا خرجـت  أجل اإلصالح وهو الق

، وذلـك ألن اإلصـالح   (1)لطلب اإلصالح يف أمة جدي رسول اهلل )صـلى اهلل عليـه وآلـه((   

وحماربة الفساد يأخذ العديد من األوجه وال يتعل  بزمان أو مكان معني إال اننا نؤكـد علـى   

 هذه املرحلة العصيبة.

اظهر البحث أن النهضة احلسينية أخذت مجيع شـرائ  اجملتمـع وسـيلتها للسـري يف طريـ        -2

العقيدة الراسخة يف عامل الوجود لغرض بناء األمـة واجملتمـع الصـاحل واالبتعـاد عـن طريـ        

لقد ضرب لنا الشباب املـؤمن الـذين كـانون يف عسـكر اإلمـام احلسـني         االحنراف والفساد

مثلة يف الصرب والعزمية والتوكل على اهلل يف حتمـل املسـؤولية مهمـا    )عليه السالم( أروع األ

بلغ حجمهما وعظمها بدافع عقائدي ال يشوبه الشـك قيـد أمنلـة فكـانوا مصـداقًا لقولـه       

                                                           

 .23/ص2امللحمة احلسينية، الشهيد مطهري ج( 1
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.فعلـي األكـرب مل يكـن وقوفـه إىل جانـب      (1)تعاىل}ِإنَُّهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَربِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهدًى{ 

نية بسبب ارتباطه بأبيه )عليـه السـالم( فقـط ولكـن السـبب الرئيسـي هـو        النهضة احلسي

إعتقاده اجلازم بصدق القضية اليت خرج من أجلها اإلمام احلسـني  )عليـه السالم(وشـعوره    

باملسؤولية امللقاة على عاتقه كشاب مسلم مؤمن وهو يـرى الفسـاد واالحنـراف العقائـدي     

 هلا.وميزق أوصا واألخالقي ينخر جسد األمة

النهضة احلسينية  من املؤكد لدينا ان تلك اهلمة والعزمية اليت بادر اليها شبابنا الوالئي بفضل -3

تض  من أجل شخص او مال او منصـب او موقـع يف    إمنا علموا ان عناصر تلك النهضة مل

اماكن الدنيا امنا كانت التضحية والدفاع املقـد  عـن الـدين القـومي مثلمـا ترمجـه        أي من

)عليه السالم( كما قيل عنه:  )ان كان دين حممد مل يستقم فيا سيوف خذيين( فكان   احلسني

النهضة اجياد حركة قوية  وسط العامل اإلسالمي، هتّز ضمائر املسلمني هّزة عنيفة،  ئمن مباد

 وتبعث يف نفوسهم احلياة واإلحسا  باملسؤولّية.  

 

 مصادر الدراسة:

 خري ما نبتدأ به القرآن الكرمي 

 م1929بن  قتيبة الدنيوري، ط مصر ،  اإلمامة والسياسة إل -1

 م.1983، 2حبار األنوار العالمة حممد باقر اجمللسي ، بريوت ، ط -2

حممد بن جرير الطربي أبو جعفـر الناشـر: دار الكتـب     تاريخ الطربي -3
 1407بريوت الطبعة األوىل،  –العلمية 
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، طبع مصـر،  74رأفت:تاريخ العرب، السيد مري علي، ترمجة رياض  -4
 م.1938

لبنـان،   –، بـريوت   الثورة احلسـينية، حممـد مهـدي لـس الـدين        -5
 املؤسسة الدولّية للدراسات والنشر.

احلركة اإلسالمية، مهوم وقضـايا ،  السـيد حممـد حسـني فضـل اهلل       -6
   - 2001الناشر: دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة 

حممد بن يعقوب الكليين ، حتقي  حممد جواد الفقيـه،  روضة الكايف،  -7
 م.1992،اعي، دار االضواء، بريوت لبنانحتقي : الدكتور يوسف البق

سنن أيب داود ، اليب داود سليمان بن االشـعث ، حتقيـ  حممـد عبـد      -8
 العزيز اخلالدي ، دار الكتب العلمية.

باعـة  سرية املصطفى ، هاشم معروف احلسين ، مؤسسة االعلمي للط -9
 والنشر ، بريوت لبنان.

هـ(، 252شرح هنج البالغة، ابن أيب احلديد عبد احلميد بن حممد  )ت -11
، 1ت : حممد أبو الفضل إبـراهيم، دار السـاقية للعلـوم، بـريوت، ط    

 م. 2001 -هـ 1421

هــ( حتقيـ  : علـي شـريي دار     341الفتوح البن ايب اعثم الكـويف  )  -11
 م.1991األضواء، الطبعة األوىل، 

تل احلسني، عبد الرزاق املقرم، دار الشريف الرضي للطباعة، قـم،  مق -12
 م.2012

امللحمة احلسينية، تأليف: الشهيد الشيخ مرتضى مطهـري تعريـب:    -13
السيد حممد صادق احلسيين الناشر: الدار االسالمية للطباعـة والنشـر   

 .1992والتوزيع الطبعة: الثانية 
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اإلمام الحسين  الدروس التربوية من زيارة أربعينية

 ) عليه السالم (
 

 

 

 حيدر محسن الّشويلّي الدكتور

 كلية التربية للعلوم الصرفة –جامعة ذي قار 
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 ملخص البحث

إن لكل جمتمع إنساين يف أي زمان أو مكان بناءه االجتماعي وثقافته اليت يتميز اـا   
السياسي واالقتصادي،  وله عقيدته وتراثه وقيمـه،    هعن غريه من اجملتمعات،  وله تركيب

نبث  منها توجهاتـه  تاليت ينشأ حوهلا فكره وتفكريه وله عاداته وتقاليده وُمُثله العليا اليت 
الفكرية وانتماءاته العقائدية لذلك جند أن التربية حينما تصوغ أهـدافها ومبادئهـا فإهنـا    

ة مع عقيدة اجملتمع وفكره والقيم اليت يؤمن تسعى جاهدة ألن تكون هذه األصول متالئم
اا فتعمل على تربية اإلنسان يف إطاره االجتماعي بواسطة األهداف والغايات اليت حتددها 

ؤمن اا األمة واملعتقدات اليت يعتنقهـا  تالفلسفة العامة للمجتمع واملبادئ األساسية اليت 
 ساسي هلا.   أفرادها إذ بدوهنا تفقد أهداف التربية املصدر األ

تلعب التربية دورًا مهما يف حياة الفـرد واجملتمـع ويبـدو ذلـك يف انتقـاء األفـراد       و
الصاحلني لبعض املهن، مثل رجال السياسة والـدين وهـي موجهـة وضـابطة للسـلوك      
اإلنساين، كما تلعب دورا مهما يف حتقي  التواف  النفسـي واالجتمـاعي، ويف عمليـات    

 يف إعطاء اجملتمع وحدته. العالج النفسي، وتساعد

وقد جاء االهتمام اا وغرسها يف قلوب الناشئة لبناء جمتمع فاضـل تسـوده القـيم     
 خاء. النبيلة، وتشيع بني افراده روح احملبة والتعاون واإل

املتغريات اليت تشكل العامل املعاصر يف مخسة مـتغريات رئيسـة    فضاًل عن ذلك فان
تصادية وسياسية وثقافية، ويتضمن كل تغري منـها جـداًل   وهي : معرفية ومعلوماتية واق

علميًا وأيديولوجيًا، بل ويؤثر كل منها يف اآلخر، لتشكل يف النهاية البيئة احمليطة بالنظام 
التعليمي، وتفرض هذه املتغريات آثارًا ومضـامني عميقـة وعديـدة ذات صـلة بالنظـام      

ـ  ار: البحـث والتطـوير، واملعلوماتيـة،    التعليمي ومكوناته وعناصره، ومن أبرز هذه اآلث
والتنافسية االقتصادية، والدميقراطية واملواطنة،  واملعيارية والتعددية الثقافية، وهـي آثـار   
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وحتديات متس التربية  واجملتمع،  وهذه املـتغريات تسـتلزم سـرعة التحـرك يف التعامـل      
 معها،  وتوجيهها.

يف بناء اجملتمع ونشر التماسك االجتماعي أحد العوامل  املهمة  وتعد زيارة األربعني
ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطًا وثيقـًا بكـل معـاين اخلـري والعمـل       فهيبني املواطنني،  

 .الصاحل عند كل النا 

ها،  طاملا ان لكل أمـة  ئتعد زيارة االربعني من الشعائر اليت اعتاد النا  على احياو
من ضمن ما تقوم به األمـة يف عمليـة نقـل التـراث     احل  يف احياء تراثها،  وتعد الزيارة 

االسالمي من جيل إىل جيل آخر. فاألمة كلما ازدادت يف التقـدم والرقـي، ازداد عطـاء    
 .ها جزءًا مهمًا يف حياة النا ؤوانغما  أفرادها.  كما أصب  احيا

 مـا  يأيت ذلك لتقدميوتمع،  اجملاليت ختدم  تهختري موضوع البحث حتّسسًا بأمهياوقد 
وتوسيعه ليشمل أكثـر مـن مـنحىن ممـا خيـدم       اجملتمعميكن أن يسهم يف تفعيل وتطوير 

 االسالمية.مسرية األمة 
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 الفصل األول

 التعريف بالبحث

 أواًل : مشكلة البحث :

إّن التربية عملية تنمية، وتوجيه للسلوك االنساين، وقدراته يف اجتـاه مرغـوب فيـه،    
وهي عملية سلوكية انسانية، واجتماعية، وحضارية، يكتسبها االنسان، نتيجة لتفاعلـه  

 طاقـة  الشـباب  ويعد ،املادية واملعنوية بإمكاناهتااملباشر مع البيئة الطبيعية واالجتماعية 
 يف الرئيس العنصر هم والشباب وقدراته.  طاقاته وأهم احلاضر تأدوا فهم ،متجددة

 جنـاح  يتوقـف  وعلـيهم  املستقبلية، التحديات ستواجه عاتقهم املستقبل، وعلى بناء
 مـال  رأ  بعـدُِّهم  وقدراهتم طاقاهتم وتوظيف استثمار حسن وتطورها يف اجملتمعات
 يف ينف  اليت احلقيقية الطاقة هم فالشباب ، وتقدمه اجملتمع هنضة يف للمسامهة بشري
 التنميـة الشـاملة، ممـثلني طليعـة     مسرية دفع يف اآلمال تعقد عليهاو الكثري، إعدادها
 .التغيري

تعد من الشعائر اليت اعتاد النا  على احيائها،  طاملا ان لكل  زيارة االربعنياذ ان 
األمة يف عملية نقل التراث أمة احل  يف احياء تراثها،  وتعد الزيارة من ضمن ما تقوم به 

  االسالمي من جيل إىل جيل آخر.

 أصـب  فاألمة كلما ازدادت يف التقدم والرقي، ازداد عطاء وانغما  أفرادها.  كما 
 جزءًا مهمًا يف حياة النا . احياؤها

ومبـا ينسـجم    الضـوء  احلايل لتسليط جاء البحث سب  ما على وبناء هنا،  ومن
 عند النا . القيم التربويةأمهيتها يف تنمية و زيارة االربعنيملعرفة دور  ، وأهدافه
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 ثانيًا : أهمية البحث :

اجملتمعات حباجة اىل منظومة قيم، تستند إليها، عندما تقوم بالتفاعل االجيايب، ان     
بعضها مع بعض ويستلزم هذا التشابه يف كل جمتمع، إذ تستطيع هذه القـيم أن تكفـل   

ه، ويعتمد ذلك على مدى قبول اجملتمعات ملثل هذه القيم أو رفضـها  قيم اجملتمع وأهداف
 .إذ ان قبوهلم يؤدي فيما بعد اىل وحدة بناء اجملتمع أو متاسكه

(،  عرب تاريخ اإلنسان بـدافع  زيارة االربعنيموضوعها ) ألن تأيت أمهية هذه الدراسةو
هذا التوجه ألمهيتـه،   ضمن هذا املوضوع اختيارالتخفيف عن املآسي عن النا ، ويأيت 

 .بناء اجملتمع العراقيالذي يتوجه لترصني وتفعيل توجه الشباب للمشاركة يف 

 االهتمام عن يعرب الشباب بقضايا واالنشغال، اجملتمع، يف الشباب بفئة فاالهتمام
 يف وتـأثرياً  خطـورة  تقل ال الشباب مرحلة أن كما ككل،  اإلنساين اجملتمع مبستقبل
 الشباب مرحلة وتعد املبكرة،  الطفولة مرحلة عن الكلية لإلنسان االجتماعية التنشئة
 يتعل  فيما عديدة اختيارات تطرح اليت السريعة بالتغريات تأثريًا العمر مراحل أكثر

 .(1)واملستقبل  باحلاضر بااللتزام

التقى االمام زين العابدين يف كربالء بالصحايب جـابر   ومن اجلدير بالذكر انه منذ ان
بن عبد اهلل االنصاري اصبحت كربالء قبلة للزوار يف يوم العشرين من صـفر ـ اربعـني    
االمام احلسني ـ يؤمها املاليني من املسلمني من الكثري من البلدان العربية واالسـالمية ـ    

 اضافة اىل العراق.

ة بعد اخرى وتشري االحصائيات اىل ان عدد الزوار يوم واصب  الزوار يتزايدون سن 
بلـغ اكثـر مـن نصـف مليـون زائـر، وارتفـع عـددهم يف بدايـة           1928االربعني سـنة  

السبعينات اىل حوايل مليون زائر حىت بدأت سـلطات نظـام البعـث البائـد مبحـاوالت      

                                                           

 .5،ص1985حممد، ( 1
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من الثورة ضد الظلـم   من النقمة وحتسبًا عقيمة ملنع الزوار من اداء زيارة االربعني خوفًا
الف املؤمنني بني شهيد ومسجون ومعـَذب علـى   آوالطغيان، وقد ذهب يف سبيل ذلك 

ولكن بعد رياح التغيري اليت هبت على العراق وهناية  ، ايدي أزالم نظام الدكتاتور صدام
حـىت   )عليه السـالم(  الدكتاتورية الصدامية انفس  اجملال للمسلمني لزيارة االمام احلسني

ألكثـر   (2003)لت اعداد الزائرين )يف زيارة االربعني( خالل السنوات اليت اعقبت وص
مثانيـة  )من مخسة ماليني زائر، بينما بعض وسائل االعـالم قـدرت اعـداد الزائـرين بــ      

زائر، جاء اغلبـهم مـن مـدن العـراق املختلفـة وكـذلك مـن الـدول العربيـة           (ماليني
 باكستان والبحرين والكويت والسعودية. واالسالمية وخاصة من ايران واهلند و

وخالل اقامة الشعائر احلسينية يف يـوم االربعـني يف كـربالء يصـل عـدد املواكـب       
احلسينية اىل الفي موكب احيانا، يتوزعون بني مقرات املواكب واحلسينيات واملسـاجد،  

ليلة زيارة وكذلك الفنادق واملقاهي واملطاعم حبيث تضطر االلوف من الزائرين اىل قضاء 
 االربعني يف الصحنني الشريفني للحسني والعبا ، اضافة اىل الشوارع واألزّقة.

خارج املدينة او  كما تضطر بعض املواكب الوافدة اىل كربالء اىل ان تنصب خيامًا 
 وضيوفها من الزائرين. ألفرادهاواملشرب  واملأكليف اطرافها وتنظيم امورها لتقدمي املنام 

وخالل اقامة مواكب العزاء يف كربالء يتبادل افراد املواكب الزيـارات فيمـا بينـهم     
للتعارف وتقدمي اخلدمات لبعضهم البعض واالستماع للخطب والقصائد اليت تقام اذه 
املناسبة واليت تعرب عن اعتزازهم بتضحيات االمام احلسـني واخيـه العبـا  مـن اجـل      

 ة الزائرين.االسالم وحبهم وتفانيهم يف خدم

رة بصـيغة أو  ظوتأيت هذه الدراسة يف وقت حاولت فيـه أن تثـري الدراسـات املنـا    
 أخرى، وتقدم نتائج ميكن مقارنتها مع نتائج تلك الدراسات. 
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، منطلقة من املهمةثل إحدى أهم املظاهر متالذي  بزيارة األربعنيوجاءت أيضًا إميانًا 
ع غريهم بدافع إنساين وبدون مـردود مـادي   للمساعدة والتكافل والتعاون م النا حب 

 شخصي.

 يعتقـد بأمهيتـه   موضـوعاً  البحث هذا يف الباحث وبناء على ما تقدم فقد تناول
 أمهية وتكمن ، للقيام اذا البحث بالباحث دفع مما التأثريات املتنامية ظل يف القصوى

  :التالية النقاط يف البحث احلايل

 دور مـن  احلساسـة  املرحلـة  هلذه ملا الشباب،  لدى االربعنيزيارة أمهية  تناول أنه .1
 .املختلفة بأبعادها للحياة وإعدادهم اجملتمع وقيمه، مستقبل صياغة يف حموري

قـيم   علـى  انعكاسـاته  حيـث  مـن  املوضـوع  أمهية يربز أن حياول البحث هذا أن .2
ة العوملـ  اجلديـد،  العامل  :حوهلم من املتسارعة املستجدات ظل يف الناشئ الشباب

موضوع العمل التطوعي وآثاره التربويـة   البحث ليربز هذا أتى لذا والغزو الثقايف،
 وتأثريه يف اجملتمع.

 من الشباب يتمكن وتوصيات، لكي مقترحات إىل للوصول البحث احلايل يسعى .3
 .الوقت ذات يف احلقيقية هويته على احلادثة، واحلفاظ املستجدات مواكبة

 تقـدم  طري  على خطوة البحث هذا يشكل بأن املؤمل من فإنه سب  ما ضوء يف .4
 اجملتمع. بشؤون مهتم مطلع كل منها اجملتمع العراقي ويستفيد

 تعريف القيم التربوية :

( أهنا: " جمموعة املبادئ والقواعد واملثل العليـا الـيت يـؤمن اـا     1992ّعرفها )طهطاوي  .1
ويتخذون منها ميزانًا به يزنون أعماهلم، وحيكمون اا النا ، ويتفقون عليها فيما بينهم 

 .(1) على تصرفاهتم املادية واملعنوية"
 .(1)( أهنا: "املفاهيم واملعاين اليت يولد االنسان عليها والدة ربانية"1998عرفها )مسعود  .2

                                                           

 .42، ص1992طهطاوي، ( 1
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 ويعرفها الباحث : 

دي باملتعلم هي صفات إنسانية إجيابية راقية مضبوطة بضوابط الشريعة اإلسالمية تؤ
إىل السلوكيات اإلجيابية يف املواقف املختلفة اليت يتفاعل فيها مع دينه وجمتمعه وأسرته يف 
ضوء معيار ترتضيه اجلماعة لتنشئة أبنائها وهو الدين والعرف وأهداف اجملتمع،  وتصب  
هذه القيم تربوية كلما أدت إىل النمو السوي لسلوك املتعلم ، وكلمـا اكتسـب بفضـل    

سها يف ذاته مزيدًا من القدرة على التمييز بني الصواب واخلطأ ، وبني اخلري والشر ، غر
 وبني القبي  و اجلميل... اخل.

  

                                                                                                                                        

  .29، ص1998مسعود، ( 1
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 الفصل الثاني

 خلفية نظرية

 شذرات من زيارة األربعين

منذ ان التقى االمام زين العابدين يف كربالء بالصحايب جابر بن عبد اهلل االنصـاري  
)عليـه   للزوار يف يوم العشرين من صفر ـ اربعني االمـام احلسـني   اصبحت كربالء قبلة 

مها املاليني من املسلمني من الكثري من البلدان العربية واالسالمية ـ اضافة  ؤـ ي  السالم(
 اىل العراق.

ليوم األربعني امهية من قبل اهل الفقيد حيث يقومون بإسداء الِبر اليه َوَعد مزاياه و
 يدَون ختليدا لذكره.  تأبيينيف َعقد جملس 

ربعني( وقدسـيته.  أالعدد ) بأمهيةواالعتناء اذه املناسبة عادة عربية ـ اسالمية ترتبط  
هذه املناسبة على االسالم، فهي عادة قدمية كانت تقـام يف الـديانات االخـرى     ومل تقتصر

امليت اربعني  كالنصرانية واليهودية واحلضارات القدمية كالسومرية والبابلية. فاحِلداد على
وعادة متوارثة بني النا  ويف اليوم االربعني من وفاته يقام علـى قـربه    مألوفةطريقة  يومًا

 تابني حيضره اقاربه وخاصته واصدقاؤه. 

وقد اعتىن االسالم اذه العادة فقد رويت احاديث شريفة يف قدسية العـدد اربعـني   
( عـن  ليه السالميف شهادة علي )ع ذكره ابن شهر آشوب يف مناقب آل ايب طالب منها ما

 .(1)ايب ذر الغفاري عن رسول اهلل )ص(: ان االرض لتبكي على املؤمن اربعني صباحا

                                                           

 .272ص  2وجمموعة الشيخ ورام ج 279ص  2البحار ج  (1
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 الشعائر في اربعين االمام الحسين)عليه السالم( 

( ليه السـالم تأيت خصوصية اقامة الشعائر احلسينية يف يوم اربعني االمام احلسني )ع
هنا تشكل احيـاء لنهضـة االمـام احلسـني االصـالحية      ألاملصادف يف العشرين من صفر 

وتعاليمه االخالقية ومبادئه النبوية فان قضية سيد الشهداء هي اليت ميزت بني دعوة احل  
والباطل ولوال هنضة احلسني ووقوفه بوجه الظلم والطغيان االموي لكاد االسالم ان يندثر 

)عليـه   حممدي الوجود حسيين البقـاء، ومـا قـام بـه االمـام احلسـني       حىت قيل: االسالم
عليـه  يف هنضته االصالحية كان امتدادا لدعوة الرسـول لنشـر االسـالم  وهـو )     السالم(
( بـنص حـديث الرسـول:    صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم  ( االمتداد الطبيعي للنيب )السالم

 حسني مين وانا من حسني.

استذكار الفاجعة اليت جرت على اهـل البيـت يف يـوم    يف  خصوصيتها ايضًا وتأيت
عاشوراء وما صاحبها من املآسي واآلالم وتعريف النا  جبور بـين اميـة واذنـاام. كمـا     
تتزامن اقامة الشعائر احلسينية يف يوم االربعني مع ذكرى رجـوع الـرا  الشـريف مـن     

 .صفر الشام اىل العراق، ودفنه مع اجلسد الطاهر يف يوم العشرين من

 جابر مع االمام السجاد )عليه السالم(

من الشام توجهـوا اىل كـربالء    اخرجوهمتواترت الروايات على ان السبايا بعد ان 
فوصلوها يوم العشرين من صفر، فوجدوا جابر بن عبد اهلل االنصاري الصحايب، ومعـه  

واقاموا البكـاء   مجاعة من الشيعة توافدوا لزيارة قرب احلسني، فالتقى ركب السبايا معهم
 والنحيب.

وقد نصت على ذلك العديد من الكتب املعتربة، فقد جـاء يف موسـوعة آل الـنيب    
 ، يف وصف الرحلة من الشام اىل املدينة: 747( صلى اهلل عليه وآله وسلم)
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الدليل  فأجاب: لو عرجت بنا على كربالء  ( للدليل مرةعليها السالمقالت زينب )
ام حىت اشرفوا على الساحة املشـؤومة وكـان قـد مضـى علـى       : َأفعل، ومضىحمزونًا

، وما تزال االرض ملطخة ببقع من دماء الشـهداء وبقيـة مـن    املذحبة يومئذ اربعون يومًا
اشالء غضة عفا عنها وحش الفالة، وناحت النوائ  واقمن هناك ثالثة ايـام مل هتـدأ هلـن    

 قه اىل مدينة الرسول. لوعة ومل ترقأ هلن دمعة مث اخذ الركب املنهك طري

: ان يزيد امر برد السـبايا واالسـارى مـن الشـام اىل املدينـة       وتقول الروايات ايضًا
املنورة يف احلجاز مصطحبني بالرؤو  حتت اشراف مجاعة من العرفاء يرأسهم النعمـان  
بن بشري االنصاري، فلما بلغ الركب ارض العراق يف طريقه اىل مدينـة الرسـول قالـت    

: مر بنا على طري  كربالء ومضى ام حـىت اشـرفوا علـى سـاحة القتـل       لدليلزينب ل
املشؤومة وكان جابر بن عبد اهلل االنصاري الصـحايب اجلليـل ومجاعـة مـن بـين هاشـم       
ورجال من آل الرسول قد وردوا العراق لزيارة قـرب احلسـني،  يقـول السـيد علـي بـن       

فتوافدوا يف وقت واحـد وتالقـوا    : 82طاوو  يف كتابه اللهوف يف قتلى الطفوف ص 
بالبكاء واحلزن واللطم واقاموا املآمت املقرحة لألكباد واجتمع عليهم اهل السواد واقاموا 

 على ذلك اياما. 

ومنذ ذلك اليوم وهو العشرين من صفر اصب  هذا التاريخ مشهودا فتتوافد مئـات  
امـة الشـعائر وجتديـد هـذه     االالف من الزائرين على كربالء لزيـارة االمـام احلسـني واق   

 الذكرى املؤملة.    

 االربعون في اقوال االئمة )عليهم السالم(   

وردت روايات عن االئمة املعصومني يف خصوصـية يـوم االربعـني وفضـل زيـارة      
عـن زرارة بـن    94باب  215احلسني يف ذلك اليوم ففي مستدرك الوسائل للنوري ص 

ال: ان السماء بكـت علـى احلسـني اربعـني صـباحا      اعني عن ايب عبد اهلل الصادق انه ق
بالدم، واالرض بكت عليه اربعني صباحا بالسواد، والشمس بكت عليه اربعني صباحا 
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 بالكسوف واحلمرة، واملالئكة بكت عليه اربعني صباحا ومـا اختضـبت امـرأة منـا وال    
رجلت حىت اتانا رأ  عبيد اهلل بن زياد وما زلنا يف عـربة مـن    اكتحلت وال ادهنت وال

 بعده. 

عن االمام حممد الباقر )عليه السالم( انه  28باب  90وروي يف كامل الزيارات ص 
قال: ان السماء بكت على احلسني اربعني صباحا. اما زيارة االمام احلسني يوم االربعـني  

مام احلسـن  روي عن اإل  يف فضلها منها مافقد وردت يف احاديث عن االئمة املعصومني
العسكري انه قال: عالمات املؤمن مخس  صالة احـدى ومخسـني   وزيـارة االربعـني       

 والتختم باليمني   وتعفري اجلبني.

فقد رويت على روايـتني   باألربعينيةربعني واملعروفة ما الزيارة املشهورة يف يوم األأ 
مال عن االمام الصادق فقـال: قـال يل مـوالي الصـادق     الرواية االوىل رواها  صفوان اجل

 تزور احلسني عند ارتفاع النهار وتقول.. مث تال الزيارة. 

اما الرواية الثانية فقد رويت عن عطا عن جابر بن عبد اهلل االنصاري قال: كنت مع 
جابر يوم العشرين من صفر فلما وصلنا الغاضرية اغتسل يف شـريعتها ولـبس قميصـا    

عطا؟ قلت: سعد، فجعل منه على  من الطيب يا يءمعه طاهرا مث قال يل: امعك شكان 
راسه وسائر جسده مث مشى حافيا حىت وقف عند را  احلسني وكرب ثالثا مث خر مغشيا 

 عليه فلما افاق مسعته يقول:.. مث تال الزيارة. 

 الزيارة في المصادر 

 يف يوم االربعني وقد استدلوا يف ذكر الكثري من العلماء االعالم فضل زيارة احلسني
 ذلك على روايات االئمة املعصومني منهم: 

باب فضل زيارة احلسـني   17ص  2ابو جعفر حممد بن احلسن الطوسي يف التهذيب ج  .1
)عليه السالم( فانه بعد ان روى االحاديث يف فضل زيارته )عليه السالم( ذكر املقيد منها 
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يه من احلوادث نقـل عـن مصـباح املتهجـد ص     ف خاصة وذكر شهر صفر وما بأوقات
مث قال: ويف يوم العشرين منه رجوع حرم ايب عبد اهلل احلسني من الشام اىل مدينـة   551

الرسول وورود جابر بن عبد اهلل االنصاري اىل كربالء لزيارة ايب عبد اهلل احلسـني فكـان   
 م احلسن العسكري.اول من زاره من النا  وهي زيارة االربعني مث روى حديث االما

: يف العشرين من صفر رد الرا  اىل جثتـه  331ابو الرحيان البريوين يف االثار الباقية ص  .2
 حرمه بعد انصرافهم من الشام.  يءفدفن معها وفيه زيارة االربعني وجم

العالمة احللي يف املنتهى كتاب الزيارات بعد احلج: يستحب زيارة احلسني يف العشـرين   .3
 من صفر مث روى حديث االمام العسكري. 

 العالمة اجمللسي يف البحار باب فضل زيارة احلسني يوم االربعني. .4
 السيد ابن طاوو  يف االقبال. .5
  الشيخ يوسف البحراين يف احلدائ  يف الزيارات بعد احلج. .2
 الشيخ املفيد يف مسار الشيعة. .7
 العالمة احللي يف التذكرة والتحرير.  .8
 مال حمسن الفيض يف تقومي احملسنني.  .9
 الشيخ البهائي يف توضي  املقاصد االربعني.  .10
             الشيخ عبا  القمي يف مفاتي  اجلنان.   .11

                                             

 

 الحسين)عليه السالم(.. سجل الزمن الخالدأربعون اإلمام 

لتاريخ ثروة حافلة بعاصفة من السيوف والسهام والرماح اساعات مضت لتسجيل 
خّلفــت وراءهــا تلــك املســرية مــن الــدموع واجلــراح واألمل، فرحــل ســيد الشــهداء  
ية احلسني)عليه السالم( بعد أن ارتدى الباطل قناع اإلسالم وراح يشّد وثاقه حببال العصب

األوىل وفجعت كربالء يوم انتهت املعركة لتبتدئ مسرية الطف من جديـد وتـدك هـذه    



﴿127﴾ 
 

األرض اليت انتقلت إىل أرض الشام بعد أن تواصلت تلك األنفا  بصرب النفو  اليت مل 
ختذل. فكان لواقعة كربالء أن تبقى يف ذاكرة اآلخرين وهي تشهد ذلـك املصـاب الـذي    

األعلى للتفاين من أجل رفعة اإلسالم ومحاية هوية األمة...  بكته السماء يوم كان النموذج
وراحت تلك الكلمات حتفر يف احلياة نشيد األمل وتوقف هزمية املتخـاذلني أمـام ذلـك    
املعىن الذي استوعب شهادة الرسل واألنبياء فكانت الرمال حاضرة يف قصـائد الفاجعـة   

وا اهلل فقـّدموا أرواحهـم فـداء    تسجل معها تلك املواقف وأولئك الرجال الـذين عاهـد  
للثورة احلسينية فارتبط ذلك اليوم بضمائر العامل أمجع وهّز النفو  بعـد أن تـرك تلـك    

وهلـذا صـار    ،البصمات املشرقة يف صفحات التاريخ سبيال للتحرر من العبودية والطغاة
األدب  من خصائص تلك الثورة إحياء تراثها الالمع عرب العقيدة واجمللس واملوكب ومع

احلسيين يبقى التراث يشارك أحفاد احلسني)عليه السالم( بذكرى حادثة كربالء ليشـهد  
أجماد أمتنا ومفاخرها مستلهما تلك الدرو  وتلك العرب من أروع املعاين الـيت نشـأت   
من ثنايا احملنة تسوق تتغشى القلوب بربهان الشهادة فخرًا وعّزة... وهـا هـي أم سـلمة    

 صلى اهلل عليه وآله( مرة أخرى...زوجة رسول اهلل )

تقسم باهلل على ما جرى هلا يوم مسعت اجلن تنوح على احلسني )عليه السالم( يوم 
استشهاده...ومل ينته ذلك التاريخ الذي بقي يفّسر لنا معىن اجلهاد ومعىن اسـتعادة تلـك   

نيب )صلى الذكرى ويوم األربعني بالذات كما ورد عن أيب ذر الغفاري وابن عبا  عن ال
اهلل عليه وآله( )أن األرض لتبكي على املؤمن أربعني صباحًا بالسواد والشـمس بكـت   
عليه أربعني صباحًا بالكسوف واحلمـرة واملالئكـة بكـت عليـه أربعـني صـباحًا ومـا        

دهنت وال اكتحلت وال رجلت حىت أتانا رأ  عبيد اهلل بن زياد ااختضبت امرأة منا وال 
 عده.ومازلنا يف عربة من ب

ن إقامة املآمت عند قربه الشريف )عليه السالم( يف كل سنة جتديدًا لذلك العهد إلذا ف
إمنا هو إحياء لتلك النهضة احلسينية وتعريف بعم  املصيبة حيث أولئـك النخبـة مـن    
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العظماء واألبطال الذين ساورا يف مسـرية الـزمن مشـدودي اخلطـى حنـو رايـات العـّزة        
هنـا إرادة اهلل يف  إالسماوية اليت مل تصنعها مشيئة املخلـوق بـل    والشموخ.. لتلك الرسالة

األرض محلها الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يف صدر اإلسالم لتبقى حّية تنبض بالسمو 
والعطاء...ومع األربعني يتجدد اللقاء مع هنضة سـيد الشـهداء وقـد فـاز مـع أصـحابه       

ي الزنيف املضيء يلتحف الذاكرة.. حيـث  امليامني باخللود األبدي يف جنات النعيم. وبق
 كربالء الرمز وجسد احلسني )عليه السالم( وأصحابه وروح التحدي..

لذا فقد ذكر اإلمام احلسن العسكري )عليه السالم( عالمات املؤمن مخـس )صـالة   
إحدى ومخسني وزيارة األربعني واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم والتختم باليمني وتعفري 

ن تأبني أيب عبد اهلل احلسني )عليه السالم( يف األربعني إمنا هو عالمـة مـن   إلذا ف (اجلبني
عالمات املؤمن حىت أن إقامة املأمت يف يوم األربعني تشّكل أمهية تلك الزيارة املخصوصـة  

 لسيد الشهداء تعبريًا عن الوالء املطل  وجتديدًا للعهد إليه )عليه السالم(.

 البيت )عليهم السالم(: وقد قال أحد شعراء أهل

ــا   ــي وطاب ــذَّ يل عيش ــك ل  حبب
 

ــا   ــواك العــذب ذاب ــيب يف ه  وقل
 

ــن مل  ــايل وم ــك الغ ــت حبب  جنن
 

 جيـــن حببـــك امليمـــون خابـــا 
 

 فأنـت مــن األىل فـرض والهــم  
 

 ومــن واالهــم أمــن العقابــا    
 

 لكم خل  الوجـود ويف يـديكم  
 

 حساب اخلل  أن يف احلشر آبـا  
 

ــت   ــد أحيي ــوار ق ــا الث ــًاأب  دين
 

ــاً   ــدت باب ــد أوج ــورات ق  وللث
 

ــز   ــ  ع ــاة طري ــدت األب  وأرش
 

 إذا ســاروا بــه كــانوا غالبــا     
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 و قال الشاعر حممد صاحل حبر العلوم:

 بدم الشهيد ختـط فاجعـة اإلبـا   

 

 حقـــا بـــدون دم أىب أن يكتبـــا 

 

 و سجّل إثبات احلقوق سـطوره 

 

 محــٌر تعلمنــا النضــال األصــوبا 

 

ــة   ــاف املنّي ــلواحلــر إن خ  مل ين

 

 حربًا بدون ضـحّية لـن تكسـبا    

 

 فاملوت يف طلب الكرامة منـهل 
 

 عذب وميت من يعـيش معـذباً   

 

 

فتأبني سيد الشهداء اإلمام احلسني )عليه السالم( اذه املناسبة أي األربعني إمنا هـو  
 تعبري عن الوالء واملشايعة وإحياء للنهضة احلسينية بكل مفرداهتا.

               

 

 اربعينية االمام الحسين )عليه السالم( وشهداء فاجعة كربالء..

مر على استشهاد اإلمام احلسني عليه أفضل الصالة والسالم وأهـل بيتـه )علـيهم    
يومًا، وَقْد قضـى العقـل والـدين     نييقارب األربع السالم( وأصحابه )عليهم السالم( ما

لذكرى لوفاهتم وشهادهتم، وإظهار احُلزن باحترام عظماء الرجال، أحياًء وأمواتًا، وجتديد ا
 عليهم، ال ِسيَُّما من بذل نفسه وجاَهد،  حىت ُقِتل ملقصٍد َسام ، 

وَغاَيٍة َنبيلة، وقد جرت على ذلك األمـم يف كـلُِّ عصـر  وزمـان ،، فحقيـ  علـى       
املسلمني بل مجيع األمم أن يقيموا الذكرى يف كل عام لإلمام احلسني عليه أفضل الصالة 

 وإحياء هذا اليوم املشهود قد أصب  من شعائر اهلل تعاىل ومن أجزاء التاريخ. لسالم، ،وا
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وأحسـن   إن اإلمام احلسني عليه أفضل الصالة والسالم قد مجـع أكـرم الصـفات،   
 .وأعظم األفعال األخالق،

وسـخاء   وشـجاعة،  علمـا وفضـال، وزهـادة وعبـادة،     وأجلَُّ الفضائل واملناقـب، 
وقد مجع إىل كرم احلسب شرف النسب وهو نسب حبيب إله  ومقاومة للظلم،  ومساحة،

 العاملني حممد املصطفي صلى اهلل عليه وآله وسلم.

وقد جاهد اإلمام احلسني عليه أفضل الصالة والسالم لنيل أمسى املقاصـد، وأْنبـل   
وماَله وآَله  فسه، فبذل عليه أفضل الصالة والسالم ن وقام مبا مل َيُقم مبثله أحد.. الغايات،

يف سـبيل إحيـاء الـدين، وإظهـار فضـائ        )عليهم السالم( وأصحابه )عليهم السالم(،
املنافقني، واختار املنيَُّة على الدنيَُّة، وميتة العز على حياة الذل، ومصـارع الكـرام علـى    

 فأمن احل  أن تقام له عليه أفضل الصالة والسالم الذكرى على ما جرى عليه يف اللئام..
 بل ويف كل يوم، وتبكي له العيون بدل الدموع دمـــا. كل عام، 

وحنن ويف هذه الذكرى األليمة نرى يف مجيع احناء العـامل كـم مـن الزائـرين املـوالني      
واملواليات سواء عن قرب او عن بعد، جاؤوا حيملون اللوعة واحلرارة يف زيارهتم لإلمـام  

 .للحسني عليه أفضل الصالة والسالم

 ذه الذكرى األربعينية أليب عبد اهلل اإلمام احلسني )عليه السالم(..يف ه

سي اذه املصيبة األملية منا حنن احملبني لإلمـام احلسـني   أتكون اللوعة والت فكيف ال
فقد حث أهل بيت النبوة عليهم أفضل الصالة والسـالم   )عليه السالم( اذه الذكرى، 
فهـم   ذكرى هلذه الفــاجعة األملية يف كل عـام،  على إقامة ال شيعتهم وأتباعهم وحمبيهم

نقره لعرض الصورة يف صـفحة   نعم القدوة وخري من اتبع صلوات اهلل عليهم أمجعني..
 .مستقلة
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فقد قال اإلمام احلسني )عليه السالم(: )انا قتيل العربة مـا ذكـرت عنـد مـؤمن اال     
 ودمعت عيناه(..

السالم( على مصيبة أبيه اإلمام احلسني )عليـه  وقد بكى اإلمام زين العابدين )عليه 
 السالم( ثالثني سنة..

وكان اإلمام الصادق )عليه السالم( يبكي لتذكُُّر املصيبة،  ويستنشد الشعر يف رثائه 
 ويبكي..

وكان اإلمام الكاظم)عليه السالم( إذا دخل شهر حمرم ال ُيـَرى ضـاحكًا،  وكانـت    
 الكآبة تغُلُب عليه..

الرضا )عليه السالم( ) إنَُّ َيوَم احلسني أقرَح به ُجفوَننا،  وأسال دموعنا،   وقال اإلمام
 وأورثنا الكرب والبالء إىل يوم االنقضاء(..

 وحنن نقول كلنا بصوت واحد..

 سيدي يا أبا عبد اهلل

 سيدي إن فاتنا السعي إليك، ،

 لترانا صرعا بني يديك، ،

 ر وجذب احلسرات..مل يفتنا الوجد والنوح عليك، ، أبد الده
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 فضل يوم األربعين 

أصول وجذور،  فقد ورد ( عليه أفضل الصالة والسالم)مام احلسني إن ألربعينية اإل
 ((.إّن األرض َلتبكي على املؤمن أربعني صباحًا..)) عن النيّب صّلى اهلل عليه وآله:

أربعـني  إّن السـماء بكـت علـى احلسـني     )) وجاء عن اإلمام الباقر عليـه السـالم:  
 ((تطلع محراء، وتغرب محراء.. صباحًا..

وكما ورد عن اإلمام جعفر الصادق عليـه السـالم قوُلـه: إّن السـماء بكـت علـى       
احلسني عليه السالم أربعني صـباحًا بالـدم، وإّن األرض بكـت عليـه أربعـني صـباحًا       

 بالسواد، وإّن الشمس بكت عليه أربعني صباحًا بالكسوف واحلمرة...

 الئكة بكت عليه أربعني صباحًا..وإّن امل

ُتحّد.. مل تتوّقف هذه السُُّـّنة   ومّلا كانت مزايا اإلمام احلسني عليه السالم وفجائعه ال
الشريفة، وهي إحياء مناسبة زيارته من ِقبل أسرته. قال الشيخ اجمللسّي: عن املناقب: ذكر 

ُرّد إىل بدنه بكربالء من  الشريف املرتضى يف بعض مسائله أّن رأ  احلسني عليه السالم
 الشام، وُضّم إليه. 

 

 «زيارة األربعين»

وميضي املوالون ألهل البيت عليهم السالم على جتديد العهد يف يوم األربعـني مـن   
كّل سنة،  يتذّكرونه وُيـذّكرون بـه،  ويتثّبتـون علـى أصـله يف حـديث اإلمـام احلسـن         

 العسكرّي عليه السالم: عالمات املؤمن مخس:



﴿133﴾ 
 

ة اإلحدى واخلمسني )وهي الفرائض اليومّية مع النوافـل(،  وزيـارة األربعـني    صال
)وهي زيارة احلسني سالم اهلل عليه يف أربعينّية شهادته، واأللف والالم يف كلمة األربعـني  

 ُتسّمى للعهد، فهي زيارة معهودة مشهورة(،

  عليهم(،والتخّتم باليمني )التزامًا بُسّنة النيّب وأهل بيته صلوات اهلل

وتعفـري اجلــبني )بالســجود علــى األرض  خضـوعًا هلل تعــاىل وتــذّلاًل يف حمضــره   
 القدسّي(،

 )وذلك وجوبًا يف الصالة اجلهرّية(..« بسِم اهلل  الرمحِن الرحيم»واجلهر بـ 

 فهذه هي عالمات املؤمن املسّلم ألوامر اهلل تعاىل، ومنها مواالُة أوليائه وموّدُتهم

 تعاىل : "ُقْل ال أسأُلكم عليِه أجرًا إاّل املوّدَة يف الُقرىب"،وقد قال اهلل 

واإلمام احلسني )عليه السالم( من أقرب ُقرىب رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله، ومـن  
مصادي  املوّدة: إحياُء الذكرى، واملواساة مع التأسّي،  والتفاعل الروحّي والقليّب بسريته 

 ه.جرى عليه صلوات اهلل علي وما

وهذا من خصوصّيات املؤمن املوايل واحملّب املخلص، يكون فيه عالمًة ُتمّيـزه عـن   
عاّمة النا ، إْذ زيارة اإلمام احلسني عليه السالم يف يوم أربعينه مّمـا يـدعو إليهـا اإلميـاُن     
 اخلالص والوالء اخلالص ألهل البيت عليهم السالم، ويؤّكـدها الشـوق احلسـييّن،  وال   

 ذلك إاّل خصوص املشايعني له والسائرين على منهاجه وأثره.يوفَُّ  إىل 

 ونذكر هنا قصة الصحايب اجلليل جابر األنصاري يف األربعني..
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ملَُّا وَصلنا  من صفر،  قال َعطا : كنت مع جابر بن عبد اهلل األنصاري يوم العشرين
: أَمَعـَك مـن    مث قـال يل  ولبس قميصًا كان معه طاهرًا،  الغاضرية اغتسل يف شريعتها، 

 الطيب يا َعطا ؟

 قلت : معي ُسعد.

مث مشى حافيًا حىت وقف عند رأ  احلسني  فجعل منه على رأسه وسائر جسده، 
 فلما أفاق َسِمعُته يقول : ) عليه السالم (،  وَكبَُّر ثالثًا،  مث خرَُّ مغشيًا عليه، 

 .(1)السالم عليكم يا آَل اهلل 

وأرسـل معهـم    ا احلسني ) عليه السـالم ( إىل املدينـة،   وكان يزيد قد أمر ِبَردُِّ سباي
قالوا للدليل : ُمـر بنـا علـى     فلمَُّا بلغوا العراق،  النعمان بن بشري األنصاري يف مجاعة.

 طري  كربالء.

وكان جابر بن عبد اهلل األنصاري،  ومجاعة من بين هاشم قد وردوا لزيارة قرب اإلمام 
 احلسني ) عليه السالم (.

 ُهم كذلك إذ ِبَسواٍد قد طلع عليهم من ناحية الشام.فبينا 

فقال جابر لعبده : ِانطل  إىل هذا السواد وآِتَنا خبربه،  فإن كانوا من أصحاب ُعَمر 
بن سعد فارجع إلينا،  لعلَُّنا نلجأ إىل ملجأ،  وإن كان زين العابـدين ) عليـه السـالم (    

 فأنت ُحرُّ لوجه اهلل تعاىل.

ا أسرع أن رجع وهو يقول : يا جابر،  قْم واستقبل حرم رسول فمضى العبد،  فم
فقـام جـابر    اهلل ) صلى اهلل عليه وآله (،  هذا زين العابدين قد جـاء ِبَعمَُّاتـه وأخواتـه.   

 مكشوف الرأ ،  َيمشي حايف األقدام، 
                                                           

 329/  101حبار األنوار  ( 1
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 فقال ) عليه السالم ( : ) أْنَت إىل أن دنا من اإلمام زين العابدين ) عليه السالم (، 
 َجاِبر ؟ (.

 فقال : نعم يا بن رسول اهلل.

فقال اإلمام ) عليه السالم (: ) َيا َجابر َها ُهنا واهلل  ُقتلت رجاُلنا،  وُذحِبت أطفاُلنا،  
 وُسبَيْت نساؤنا،  وُحرَقت ِخياُمنا (.

ويف كتاب امللهوف : إهنم توافوا لزيارة قرب احلسني ) عليه السالم ( يف وقت واحد،  
وا بالبكاء واحلزن،  وأقاموا املأمت،  واجتمع عليهم أهل ذلك السواد،  وأقاموا على وتالق

 .(1)ذلك أيامًا 

 

 اآلثار التربوية المترتبة على زيارة االربعين من وجهة نظر الباحث:

 (القيم التربوية اإلسالمية (أهمية تنمية

القـيم التربويـة    موضـوع  البحـث  هـذا  يف لنتنـاول  مدعوون أننا الباحث يعتقد
 وحـديًثا  قدمًيا الصراعات ألجله تقوم حيث قدمي وخطري، موضوع وهو اإلسالمية، 

 عـدة  مسـتخدمة  األخـرى  على احلضـارات  قيمها وفرض نشر حتاول حضارة وكل
 .الغاية هذه لتحقي  وأدوات أساليب

نزلـه  والقرآن الكرمي كتاب اهلل عز وجل اخلالد ودستور املسلمني إىل قيام السـاعة أ 
على رسوله األمني لينظم حياة النا  ويضبط أمور معاشهم،  ويهديهم إىل رام ويردهم 
إىل طري  الصواب ولتستقيم حياهتم وليكون املرجعية األوىل للمسـلمني يف كـل أمـور    
حياهتم وحني تعترضهم أي مشكلة، وهلذا األمر اهتم املسلمون األوائل بـالقرآن وربـوا   

                                                           

 .217/  1أعيان الشيعة  ( 1
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إلسالم وزرعوا فيهم حب اهلل ورسوله والقرآن وحب اخلري جلميع أبناءهم على تعاليم ا
النا ، والعمل على نفع البشرية مجعاء وإنقاذ النا  مجيعا من االستعباد البشري، فقد 
سادوا العامل بأسره وحكموا فيه بالقرآن وعبدوا النا  خلالقهم بعد أن أخرجـوهم مـن   

ام يف حبار الظلمـات وأعـالم    ىمنارات يهتد عبادة العباد إىل عبادة رب العباد،  فكانوا
النا  ام،  وفتحوا مشارق األرض ومغاراا فكان العامل كله يشـهد هلـذه    شاخمة يقتدي

احلضارة اإلسالمية الزاهرة بالتقدم واحلضارة الـيت ال مثيـل هلـا،  لـذلك وجـب علـى       
من مصادر سليمة،  وأن الباحثني يف التربية اإلسالمية أن يستمدوا مبادئ التربية وقيمها 

درجاهتـا حبيـث ال    ىتبىن قواعدها على أسس صحيحة تصل فيها نسبة الصدق إىل أعل
يكون فيها جمال للخطأ، وهلذا جيب أن تقوم التربية على أسس صادقة متينة تستمد مـن  
كالم اهلل عز وجل وكالم نبيـه عليـه السـالم،  مث بعـد ذلـك تـأيت اجتـهادات العلمـاء         

العلم،  وجيب االعتمـاد علـى التربيـة اإلسـالمية لتربيـة أبنائنـا فالتربيـة         الراسخني يف
 .(1)اإلسالمية تعين اإلعداد الصاحل حلياة الدنيا واآلخرة 

وتبدو أمهية القيم يف قدرهتا على حتقي  تكامل واتزان سلوك اإلنسان وقدرتـه علـى   
القيم املنحرفة والتوازن بـني مصـاحله الشخصـية ومصـلحة اجملتمـع وتفضـيل        ةمقاوم

اخلاصة،  كما يظهر أثر القيم يف حتويل اجملتمع من جمتمع  ةاملصلحة العامة على املصلح
 .(2)له حدود جغرافية إىل جمتمع ممثل جلميع البشر

ئ واألهـداف  سـتنباط القـيم واملبـاد   الولذلك ال بد من الرجوع إىل القرآن الكرمي 
(.وتعد 1723، ص 1999واملفاهيم واألسس اليت ال بد أن نريب أبناءنا عليها، )الصاوي، 

القيم من املفاهيم اجلوهرية يف مجيع ميادين احلياة االقتصـادية و السياسـية واالجتماعيـة    
والفكرية والفلسفية ذلك أهنا متس العالقات اإلنسانية بكافة صورها، فالقيم هي معـايري  

                                                           

 .498،  ص 1975الشيباين،  ( 1
 .24،  ص 1992طهطاوي،  ( 2
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ن جندها يف كل جمتمع منظم سواء أكان متقدما أم متـأخرا، ولكـل امـة    أهداف ال بد وأ
 .(1)ثقافتها اخلاصة اا 

فالقيم العليا هي اليت تقر الفطرة السليمة لكل إنسان عاقل سوي، ألهنا خرية نافعة 
عادلة من خالل قول أو عمل أو تصرف واليت تبذل على أسس،  منـها عالقـة اإلنسـان    

إلنسان يف كل نشاط يقوم به، سواء أكان سياسـيا أم اقتصـاديًا أو اجتمـاع يـًا أو     ه ايبأخ
فكرياً ، حيث ال بد من وجود معايري حيتكم إليها النا  يف تعاملهم وعالقاهتم ببعضهم 
البعض ليعيشوا يف سالم ووئام وحب وتعاون وتعاطف وتراحم وحـ  وعـدل وخـري،    

ذلك يسـتطيعون العمـل بكفايـة خلـري أنفسـهم      فيسودهم األمن والرضا واالطمئنان وب
 .(2)وجمتمعهم 

ويعد موضوع القيم اإلسالمية مـن أعقـد املوضـوعات وأكثرهـا حساسـية نظـرا       
لتشعبها ولوهلا وتعدد جوانبها، فالبحث فيها حبث يف القرآن والسنة وما تتضمنه مـن  

للحيـاة النفسـية   معامالت وعبادات وعقائد وأخالق كمـا أهنـا تعـامل امليـادين مجيعهـا      
واالقتصادية واالجتماعية،  وللقيم اإلسـالمية طبيعـة منفـردة ألهنـا تنبـع مـن العقيـدة        
اإلسالمية أساسا ال من املصلحة املؤقتة وجتعل اإلنسان األسا  الذي تقـوم عليـه كافـة    
القيم كما أهنا هتدف إىل حتقي  مصلحة اإلنسان اليت ال تقف عند حد احليـاة الـدنيا بـل    

 0(3)إىل احلياة اآلخرة  متتد

وتعد القيم أحكامًا معيارية تفضـيلية ثابتـة نسـبيا حيـال الظـواهر واملوضـوعات       
وتنظم قيم الفرد واجملتمع يف منظومـة   0واألشخاص واألفكار،  وحتدد تفاعل املرء معها 

قيمية شاملة حبيث متثل كل قيمة يف هذه املنظومة عنصرا مـن عناصـره وتتفاعـل هـذه     

                                                           

 .113، ص 2001الزيادي،   ( 1
 .393ص  ،1997األمسر،   ( 2
 .49ص  ،1998أبو بكرة والتل،  ( 3
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معا لتؤدي وظيفة معينة بالنسبة للفرد،  كما ترتبط فيما بينها يف إطـار هرمـي    العناصر
 .(1)ينظمها وفقا ألمهيتها من القيم األقل أمهية إىل القيم األكثر أمهية 

إن اجملتمع اإلسالمي يعاين من قصور يف تأكيد ذاته وهويته الثقافية إىل جانب معاناته 
دية،  وهذا يعود يف حقيقته إىل الضـعف يف اجلانـب   من قصور يف الوسائل احلضارية املا

القيمي لديه وهذ ا أدى إىل وجود انفصام بـني التصـور والواقـع واألهـداف والوسـائل      
 والغايات.

وقد أقتصر الباحث يف دراسته للقيم التربويـة اإلسـالمية علـى القـيم األخالقيـة       
 يت :والقيم االجتماعية،  وميكن استعراض هذه القيم على النحو اآل

  األخالقية : . القيم1

 فيه، الذي يعيش وبالكون وجمتمعه، بربه اإلنسان عالقة متثل األخالقية القيم ان
اجملتمـع   مـن  مكانتـه  واىل ضبطه، وكيفية سلوكه وإىل خريناآل واىل نفسه إىل ونظرته
 واألهـداف  القـوانني  جمموعـة  يف تتمثل واليت ومستقبله،  وحاضره ومباضيه بأنظمته
 .(2)املستقبل  يف بالسلوك للتنبؤ وتصل  االستقرار، متثل بصورة العليا واملثل

 هلتناو ما خالل من وجدا اليت األخالقية القيم من عدًدا الباحث استخلص وقد
طهطـاوي   : أمثـال  البـاحثني،  مـن  العديـد  بـني  مشـترًكا  اتفاًقـا  حوهلا من دراسات

 قيًمـا  كوهنـا  (،  علـى 2001(،  وصـاحل ) 2000(، ومسارة )2000(،  وبربخ )1992)
 :وهي عمًقا، أكثر بشكل القيم هلذه استعراض وفيما يلي أساسية، أخالقية اسالمية

 الصدق قيمة .1

                                                           

 .113،  ص 2003التل،   ( 1
 .282،ص1980عفيفي، ( 2
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 .(1)احلقيقة  والتزام احل  قول تعين وهي املفضلة القيم من

  :اإلحسان قيمة .2

 العمل والعبادة، يف املخلصة التقية النقية للنفس طيبة مثرة وهو إيثار اإلحسان 
راض  أو متعجب هو وال جمرب، أو كاره وهو اإلنسان يعطي أال تعين اإلحسان وقيمة
 عبـادة  من كنوع اإلحسان معىن يناقض وهذا ظاهري، إحسان ذلك ألن نفسه،  عن

 .(2)هلل  املؤمن

  : التواضع .قيمة3

واملسـكن   امللـبس  مـن  بالـدون  االكتفـاء  وهـو  عـامي  تواضع صنفان، التواضع
 أو وضـيًعا  كـان  ممـن  احل  قبول على النفس مترين وهو خاصي وتواضع واملركب،
 (3)شريًفا 

 :الوفاء قيمة .4

موافقـة   مـن  النقـي  القلب ويقظة اهلوى، شوائب من اخلالصة النفس إيثار تعين
  .(4)والعطاء  والسخاء اجلود على وإقبال األنانية ملهاوي وجتنب الشر،

 األمانة: قيمة .5

 وإعطاء إتالفها وعدم الغري ممتلكات على باحملافظة الفرد التزام مدى األمانة تعين
 .(1) أهلها إىل األمانات ورد لصاحبه احل 
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  األخالقية القيم أهمية

  أمهها : نقاط عدة يف األخالقية القيم أمهية تتمثل

 فضاًل والشقاء الفوضى عن وبعده وسعادته، اجملتمع متاسك يف دورها األخالقية للقيم .1
 .(1) التكيف وحتقي  التوازن إحداث يف دورها عن

 تعمـل  كمـا  مغاالة أو تطرف أي دون اإلنسان لدى الديين الوازع تنمية على تعمل .2
 صـاحل  سـبيل  يف الـذات  ونكـران  األنانيـة  مـن  ومحايتـه  اإلنساين الضمري تربية على

 .(2)اجملتمع
 أخالقية قيم هي السابقة األخالقية القيم أن استعراضه مت مما للباحثني وقد تبني

 لطلبـة  بالنسـبة  كـبرية  أمهيـة  ذات وأهنـا  جمتمعنا، وعادات ديننا تتف  وتعاليم أصيلة
 القيم. تنمية هذه  البحث يف هذا يربر أمهية ما وهذا اجلامعة، 

  : االجتماعية .القيم2

 إىل ومييل حيبهم فهو النا ، من غريه إىل وميله الفرد باهتمام عنها يعرب حيث
 .(3)له.  إشباًعا ذلك يف وجيد مساعدهتم

 تناولـه  ما خالل من وجدا اليت االجتماعية القيم من عدًدا الباحث واستخلص
طهطـاوي   : أمثـال  البـاحثني،  مـن  العديـد  بـني  مشـترًكا  اتفاًقـا  حوهلا دراسات من
 (، 2000(،  ومسارة )2000وزقوت ) (، 2001واهلندي ) (،2000وبربخ ) (،1992)
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 أكثـر  بشـكل  القيم هلذه استعراض يلي أساسية وفيما اجتماعية قيًما اسالمية كوهنا
 :وهي عمًقا،

 مشـاعرهم  يف اآلخـرين  مشـاركة  حنو الفرد لدى اجتاه وجود وتعين : التعاطف قيمة .1
 .(1)اا  واإلحسا  معاناهتم وتفهم املؤملة ومواقفهم وانفعاالهتم

 االبـن  التـزام  مـدى  هـو  الوالدين برب املقصود أن الباحث يعتقد : الوالدين بر قيمة .2
 هلمـا  والـدعاء  رضـامها،  وكسب راحتهما، على والسهر هلما، والديه والتذلل خبدمة

 .يف الكرب واحترامها بالرمحة،
 ومد حمتاج هو من مبساعدة الفرد التزام مدى أهنا على تعرف :اآلخرين  مساعدة قيمة .3

  .(2)صغرًيا  أم كبرًيا أكان سواء له العون يد
 الفـرد  قيـام  هـو  وليةؤاملس حتمل بقيمة املقصود أن الباحث يعتقد : املسئولية حتمل .4

 .ذاتية قناعة منطل  من اإلنساين واحمليط وأسرته وجمتمعه دينه بواجباته جتاه
 قـوال  سـًنا  منـه  أكرب هو من باحترام الفرد التزام مدى تعين  :اآلخرين احترام قيمة .5

 .(3)وفعال 
 ويتـأثرون  فيـه  يؤثرون بأشخاص الفرد تربط اليت الصالت من صلة : الصداقة قيمة .2

 .(4) طويل ألمد خطرًيا اقتراًبا حياته من ويقتربون به،
 إسعاد على يساعد ما كل يف معهم والتضامن اآلخرين مشاركة تعين : التعاون قيمة .7

 .(5)واجلماعة   الفرد
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  االجتماعية القيم أهمية

   :نقاط امهها عدة يف االجتماعية القيم أمهية تتمثل

 للفـرد  املتكاملـة  السـوية  الشخصـية  تشـكيل  يف دوًرا االجتماعية للقيم إن .1
 ضـبط  وهو اإلنسان، يف االجتماعي الضبط عامل وتنمية بناء إىل هتدف كما املسلم،
 وغري املقبول ومتييز معرفة إىل له هادًيا فيكون ضمري اإلنسان أو ذات من ينبع داخلي
 املتعلقة اإلسالم بتعاليم االلتزام يف يتمثل وضبط خارجي احلرام، من واحلالل املقبول،
 .(1) املختلفة االجتماعية احلياة أمور من بكل

 اليت املسلم مهمة من يتجزأ ال جزء اخلري فعل أن املسلم الشباب لدى .تغر 2
 اخلـري  يفعل مجاعته، يف نافًعا عضًوا يكون أن ينبغي فرد فكل هنا اا، فمن اهلل أمره

 .(2) باجملتمع ينهض عمل كل يف ويشارك عنه، وينهي الشر ويكره إليه، ويدعو

 حسـنة  قـيم  هي نًفاآ الواردة االجتماعية القيم أن سب  مما للباحثني وقد اتض 
 السليمة، اجملتمعية والعادات اإلنسانية والتعاليم السمحة الدينية مع األعراف تنسجم
 .بالنسبة لطلبة اجلامعة أمهيتها هلا واليت

 

 

 

 

                                                           

 .191،ص2000مسارة،  1
 .50،ص1992القرضاوي، 2
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 الفصل الثالث

 النتائـج العامة والتوصيات والمقترحات

 النتائـج العامة للدراسة 

خلصنا من هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج اهلامة واليت متثـل اإلطـار الفكـرى    
 يف اإلسالم،  من أمهها ما يلى :  تربويوالعملى للسلوك ال

إن اإلسالم دين،  وعبادات ومعامالت،  وشعائر وشرائع،  وهو مادة وروح،   أواًل :
األخالقيـة لتفـرز سـلوكيات سـوية     وهو منهج حياة،  تتفاعل فيه القيم اإلميانية والقيم 
  .للمستهلك حنو اختاذ القرار الرشيد يف مجيع أموره

القرار  اذتبعثه حنو اختتدفع االنسان وللقيم التربوية اإلسالمية أثر فعال حيث  ثانيًا :
: حفظ الدين والـنفس   تتمثل يف الرشيد الذى حيق  له مقاصد الشريعة اإلسالمية واليت

أسـا  التربيـة يف البيـت ويف     يملال،  وجيب أن تكون هذه القيم هوالعقل والعرض وا
 احلياة،  كما جيب التحذير من املفاهيم التربوية املستوردة والـيت  ياملدرسة ويف كافة نواح

 تتعارض مع قيم اإلسالم وال سيما يف ظل العوملة واجلات.  

يت حتكـم السـلوك   علماء جمموعـة مـن الضـوابط الـ    اللقد استنبط الفقهاء و ثالثًا :
متثل الدستور الذى يأمـل كـل    على مستوى الفرد وعلى مستوى الدولة،  واليت التربوي
 أن يكون قراره متفقًا معه،  ومن أهم هذه الضوابط ما يلى :  انسان

 )أ( ـ جمموعة ضوابط الواجبات :وتتمثل يف : 

ألولويـات  ـ احلـالل واملشـروعية،  والطبيـات،  واالعتـدال والوسـطية،  وسـلم ا      
 اإلسالمية. 
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 :)ب( ـ جمموعة ضوابط  احملرمات : وتتمثل يف

ـ جتنب اإلسراف، وجتنب التبذير،  وجتنب التقليد املخـالف لشـرع اهلل،  وجتنـب    
 الترف والبذخ،  وجتنب التعامل مع األعداء احلربيني. 

من أهم الدوافع والبواعـث علـى االلتـزام بالضـوابط الشـرعية للسـلوك        رابعًا :
 ما يلى :  ياالستهالك

 يعترب االلتزام بالقيم واألخالق والضوابط عبادة هلل وطاعة يثاب املسلم عليها ويعاقب يف .1
 حالة خمالفتها إياها. 

امالت ومنـع  يعترب االلتزام اا ضرورة شرعية وحاجة حياتيه ومن أساسيات انتظـام املعـ   .2
 . يالظلم االجتماع

 ينال امللتزم اا االحترام والتقدير من اجملتمع الذى يعيش فيه.  .3
 قلبه.  يستشعر امللتزم اا حالوة اإلميان يف .4
متثل هذه الضوابط املنهج والطري  لتحقي  مقاصد الشريعة اإلسالمية وهى حفظ الدين  .5

 والنفس والعقل والعرض واملال.

 التوصيات:

اإلسـالمية وأنشـطتها التدريسـية والتعليميـة      تربيةأن توفر برامج إعداد معلم الضرورة  .1
فرص التعلم الذايت والتعليم املستمر، واكساب الطالب املعلم الكفاءات اليت متكنه مـن  

 التغيري والتطوير الذايت والنمو يف حياته املستقبلية.
 الشـباب لتفكري اإلجيـايب لـدى   على تنمية أمناط ا مجيع املؤسسات التأكيد على أن تعمل .2

 ملواجهة التحديات العلمية والتقنية والفكرية بالنسبة لكل من احلاضر واملستقبل.
بصـفة مسـتمرة يف ضـوء املـتغريات والتطـورات       تربويـة ضرورة تطوير نظم وأساليب  .3

 وخصائص مرحلتهم العمرية املميزة. الشباباملعاصرة، مبا يتناسب واحتياجات 
االهتمام باجلوانب العملية والتطبيقية للمقررات الدراسية التخصصية يف بـرامج  مراعاة  .4

 إعداد معلمي الشريعة اإلسالمية.
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، وتقدميها يف اجملتمعحجم املعلومات  التربوية والنفسية اليت تقدم يف  زيادةميكن املطالبة ب .5
 أطر جديدة، وبأساليب جديدة.

العمل على غر  القـيم الدينيـة واخللقيـة يف    جيب على األسرة يف ظل الظروف الراهنة  .2
مرحلة الشباب وإكساام القيم األخالقية واالجتاهات واألمنـاط   نفو  األبناء وخاصة يف
ميكن عن طريقها مواجهة الغزو الفكرى ومحالت التشكيك الـيت   السلوكية احملمودة اليت

 تستهدف القيم واملعتقدات واملقدسات اإلسالمية.
ن املدار  واجلامعات على تكوين االجتاهـات الصـاحلة والقـيم البنـاءة     أن تعمل كال م .7

واهلادفة يف نفو  الطالب من خالل املناهج الدراسية وأسلوب التدريس، وإحالهلا حمل 
ين حـىت ميكـن تغـيري نظـرهتم إىل ذاهتـم وإىل      راالجتاهات العدائية حنو اجملتمع وحنو اآلخ

 اآلخرين.
 

 المقترحات

 ستفادة من القيم التربوية اإلسالمية.إجراء دراسة لال .1
 ا.وهنيف ظل التحديات اليت يواجه للشبابعمل منظومة للقيم التربوية اإلسالمية الالزمة  .2
 .إجراء دراسة حول الوعي بأمهية الربامج التربوية. .3

 

 

 

 المصادر 

 القرآن الكرمي

 13. أبو بكرة، عصام. تطور مقيا  القيم اإلسالمية، جملة مؤتة للبحوث والدراسات، جملد 1
 .1998،  72 -47ص  ، 1، العدد 
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 المقدمة
ودائم، على خمتلف العصـور والـدهور   إنَّ الزخم العطائي لثورة اإلمام احلسني عليه السالم عطاء مستمر 

واألجيال، فهي مبثابة املشعل الذي ينري الدرب للثائرين، يف سبيل رسالة احل ، الرسـالة اإلسـالمية اخلالـدة. ويف    
نفس الوقت حترق اهلياكل الومهية املزيفة اليت بنت دعائهما على عروش وكراسي من الشمع، سرعان ما تـذوب  

 املقدسة.حبرارة الثورة احلسينية 

وهذا العطاء الدائم املستمر للثورة، طاملا غّذى الغصون اإلسالمية  حىت منت وترعرعـت بربكـة ثـورة أيب    
الشهداء احلسني اخلالد. فهي كانت وال تزال وستكون نرباسًا لكل إنسان معـذب ومضـطهد علـى وجـه هـذه      

 قهم يف العيش بسالم وأمان.األرض، وهي األمل املنشود لكل النا  اخلريين، الذين يدافعون عن ح

فهذه القرون تأيت وتذوب قرنًا بعد قرن، كما تذوب حبة املل  يف احمليط. وهذا احلسني امسه باق يف القلوب 
ويف األفكار والضمائر، فهو أكرب من القرون وأكرب من الزمن  ألّنه عاش هلل، وجاهد يف سبيله، وقتل يف رضوانه. 

 كان اهلل معه فهو باق. فهو مع اهلل واهلل معه، ومن 

وقد متخضت ثورته عليه السالم على جوانب عدة منها العاطفي  ألهنا الثورة الوحيدة يف العـامل، الـيت لـو    
تسّنى لكل فرد مهما كان معتقده وفكرته أن يقرأ مسرحيتها بكل أبعادها وتفاصيلها، ملـا متّكـن مـن أن ميلـك     

لبالد غري اإلسالمية كاهلند وبعض الدول يف أفريقيا حيث يقرأ بعـض  دمعته وعربته. وكما هو املعروف اآلن يف ا
أبنائها ملحمة واقعة الطف يف كربالء، فإهنم ال ميلكون إاّل أن جيهشـوا بالبكـاء، وقـد يـؤدي أحيانـًا إىل ضـرب       

ي الشـهري  الصدور ال شعوريًا  ألهنا مأساة أليمة تتصدع القلوب هلوهلا ومصااا. وهذا ما جعل املؤرخ االنكليـز 
)جيبون ( يصفها بقوله: ))إنَّ مأساة احلسني املرّوعة، بالرغم من تقادم عهـدها، وتبـاين موطنـها، البـّد أن تـثري      

 .العطف واحلنان يف نفس أقل القّراء إحساسًا وأقساهم قلبًا((

ا اللون من ومتخض عنها جانب عقائدي مهم، وذلك ألنه مل تعرف ثورة يف التاريخ متثلت فيها العقائد  اذ
االعتقاد، والتفاين من أجله. فثورته عليه السالم بلغت يف عقائديتها الذروة العليا يف الوعي والعم ، لدى قائدها 
وأتباعه وأنصاره. فهي مل ختتلف وعيًا يف مجيع أدوراها، منذ أن أعلنت حىت آخر نفس مـن حيـاة رجاهلـا، علـى     

هلا. فهذا الشيخ الكبري حيمل نفس الوعي للثورة احلسينية، الذي حيمله خمتلف املستويات الثقافية واإلدراكية لرجا
الكهل والفىت، وحىت الذي مل يبلغ احللم، حيمل نفس الروح لدى رجاهلا وأبطاهلا. فضاًل عن اممية هذه الثورة اليت 

  0مجعت االديان كلها واالجنا  كلها متمثلة بأصحابه الذين استشهدوا معه يف واقعة الطف

مهية املوضوع  ولوليته قسمنا حبثنا اىل ثالثة حماور تناولنا يف االول مفهوم األمميَّـة، ويف الثـاين احلسـني    وأل
مث اتبعناهـا بقائمـة    والعنصرية، ويف الثالث احلسني والقومية، مث وضعنا خامتة تتلخص فيها اهم افكار البحث،

 .باملصادر واملراجع اليت استفاد منها البحث
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ألهنا  املأساة اليت أدمت قلب اإلنسانية، وأقرحت جفوهنا،  ة االمام احلسني منارًا لألجيال القادمة،وتبقى ثور
تأّلمًا وتأّثرًا  وملا فيها من درو  وعرب تعد مثاًل لكل جوانب احلياة االنسانية والتربوية والفكريـة، فسـالم عليـه    

 .يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا
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 المبحث األول

 فهوم األمميَّةم

األممية مصطل  يطل  على التعاون الطوعي بني أمم حرة خمتلفة. وقـد أخـذ يف األيديولوجيـة االشـتراكية     
معىن يدل على رفض الزنعة العرقية والتعصب القومي ووحدة الطبقة العمالية العاملية، وكان أول تعـبري عملـي   

الية اإلنكليزية املؤمنة باالشتراكية التعاونية، وأنصار يرودون له تأسيس األممية األوىل وهي: أعضاء االحتادات العم
الفرنسيون الذين حيذرون العمال من العمل يف السياسة، وأنصار السال من احلزب االشتراكي األملاين الذي يؤمن 

سيون، ولـدت  مث الشيوعيون واملارك ،بالدولة العسكرية، مث الالجئون السياسيون القوميون أمثال اإليطايل ماتزيين
الغربية وتنامي نزعتها، إذ اشتد نضال احلركـة العماليـة    افكرة األممية األوىل يف مرحلة منو الرأمسالية يف بلدان أورب

نـواة لقـوة عماليـة عامليـة تضـم اجتاهـات        1848يف مواجهة الربجوازية وحكوماهتا، وبدأت تتكـون منـذ عـام    
ودها يف اجتماع دعا إليهنفر مـن العمـال اإلنكليـز والفرنسـيني     إيديولوجية متنوعة، وعّبرت هذه القوة عن وج

يف سانت مارتينري هول بلندن، لالحتجاج على قمع قيصر روسية الثـورة البولنديـة.    1824أيلول  28انعقد يف 
 وقد اشترك يف هذا االجتماع ساسة وفالسفة  كبار، وان السمة اليت تتميز اا هـي نظرهتـا اىل العـامل نظـرة امميـة     

 .(1)تتحول اىل الوحدة االممية اليت تشمل احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية

أمميـة   كطبقـة  املاركسي فتعد األممية مبدأ جوهري، ومنبع ذلك هو نشأة الطبقة العاملة اما األممية باملنظور
احملموم بـني االمربياليـات    املتواصل والتنافسالعاملي، فالتوسع الرأمسايل  الرأمسايل وجدت يف الدولة نتيجة التطور

الكربى للسيطرة على األسواق واستغالهلا يف اإلنتاج واالستهالك يف كل األقطار بطابع رأمسايل مترابط يوحد بني 
أجزائه سوق عاملي واحد. وعلى مدى القرنني التاسع عشر والعشرين حطمت الربجوازيـة األسـس االقتصـادية    

عات املغلقة املنكفئة على ذاهتا، وأنشأت صناعات جديدة حملها تقوم علـى الطـرق الرأمساليـة    التقليدية للمجتم
احلديثة يف اإلنتاج. ويف كل جمتمع جديد تغزوه الرأمسالية تنشأ طبقة حديثة على أنقاض الطبقات املستغلة القدمية 

يف جوهرها، وال تسـتطيع الفـروق يف    احملتضرة  هي الطبقة العاملة. تنشأ هذه الطبقة وتعيش يف ظروف متشااة
الدين واللغة والثقافة واملعتقدات مهما أوتيت من قوة تأثري أن متحو احلقيقـة األساسـية وهـي أن شـروط حيـاة      

وتتبىن املاركسية القومية االحتادية اليت تنعدم فيهـا احلـدود واحلـواجز بـني      العمال يف كل أركان األرض واحدة،
. وهذا جتسيد لألمميـة العماليـة فالعمـال خيضـعون لـنفس القـوة       (2)منها الدولة تتألف عمال شىت القوميات اليت

وال تربطهم باجملتمع احلديث مصاحل استراتيجية من أي نوع  فأولئك الـذين ال ميلكـون    –رأ  املال  –املستغلة 
 أغالهلم وقيودهم. شيًئا يف جمتمع يقوم على امللكية اخلاصة سوى قوة عملهم  ولن يفقدوا بالثورة سوى 

وبعد ما تقدم نأيت لنتلمس هذا املفهوم  وبعده  اإلنساين اجملتمعي يف الـدعوة اإلسـالمية السـيما يف ثـورة     
االمام احلسني علية السالم، اليت جتسدت فيها كل تعاليم االسالم الـيت  اسـتوعبت مـا قبلـها ومـا دعـت إليـه        

و  دينية كان يعتربها ذات صلة جوهرية باإلميان التوحيدي فإنه الديانات السماوية اليت سبقتها، وحافظ على طق

                                                           

 .11: 1973اجلماهري،بريوت، الساعايت، دار جناح الربوليتارية، ترمجة االممية القومية فيدوسيييف،  (1

 0 1972:10بريوت، الطليعة دار القومية، املسالة حول نصوص لينني،  (2
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يف اجلانب اآلخر، عمل على استيعاب كل املعطى االجيايب يف منظومة املفاهيم والعالقات اجملتمعيـة الـيت كانـت    
تمعـي  سائدة يف البيئة اجملتمعية اليت ظهرت فيها الدعوة، وعمل على إلغاء كل ما اعتربه يتناقض يف السـلوك اجمل 

وما جاء به الدين احلنيف، وعمد إىل تشذيب سلوكيات ومفاهيم كي تصب  متالئمة مع معطـى الـدين اجلديـد    
نصًا وسنًة إلدارة اجملتمع يف ش  العالقات اإلنسانية اجملتمعية، وهلذا فإن كثريًا من العـادات والتقاليـد واألعـراف    

رحلة ما قبل الدعوة استمرت لكن عرب ضوابط جديـدة فرضـتها   واملفاهيم اليت كانت سائدة يف البيئة اجملتمعية مل
نواميس الدين امُلَبّشر به، وهذا مل يقتصر على البيئة اجملتمعية األصلية اليت انطلقت منها الدعوة، بـل طـال أيضـًا    

ديـين،   كل البيئات اجملتمعية اليت دخل أبناؤها يف رحاب اإلسالم، فهذه البيئات اليت اعتنقـت اإلسـالم كمعتقـد   
بقيت مشدودة يف عالقتها االجتماعية إىل أعراف وتقاليد وعادات، متاهي بعضـها مـع الـدين اجلديـد واسـتمر      
وتناقض بعضها مع املفاهيم اجملتمعية اجلديدة اليت ادخلها اإلسالم إىل العالقـات اإلنسـانية، وكـان ذلـك سـببًا      

كانت شديدة التمسك بأعرافها وتقاليدها وان بعضًا مـن  جوهريًا يف بروز صراعات بني التكوينات اجملتمعية اليت 
هذه التكوينات اجملتمعية عمدت إىل إدخال بعض مفاهيمها اخلاصة إىل منظومة اإلسالم كوهنا كانت ترى بـذلك  
واحدًا من العوامل األساسية يف محاية مكونات شخصيتها اجملتمعيـة. علمـا ان االسـالم احملمـدي اكـد علـى ان       

إنَّ  0 252انساين خاص بني االنسان وربه ويتض  من خالل قوله تعاىل: ))ال كراه يف الدين((البقرة: العقيدة شان
 . (1)حرية العقيدة يف القرآن  احيطت بضمانات  قرآنية  جعلت منها حرية مطلقة

ن أن يصهرها هذه احلالة اليت سادت يف البيئات اجملتمعية اليت اعتن  أبناؤها اإلسالم، مل يستطع اإلسالم كدي
يف بوتقة واحدة، اذ بقيت كل بيئة حمافظة على مسات خاصة اا، وبذلك فإن اإلسالم الذي مل يسقط كل منظومـة  
املفاهيم والعالقات االجتماعية اليت كانت سائدة يف البيئة األصلية اليت تنشأ فيها واملقصود بذلك البيئة العربيـة،  

سمات اخلاصة للبيئات اجملتمعية يف احلوض البشري الذي انتشر بـه، فإنـه   فإنه أيضًا مل يستطع أن يذيب ويلغي ال
كراه يف مراحل معينة مـن  إتعامل معها أيضًا مع البيئات اجملتمعية اليت انتشر اا، وإذا كانت قد حصلت حاالت 

ي الـيت أدارت  مراحل نشر الدعوة، فهذا مل يكن استنادًا إىل النص املعتقدي، بل يعـود إىل إدارة الفعـل السياسـ   
شؤون البيئات اجملتمعية املعتربة ضمن املديات السلطوية هلذه اإلدارة، ومن يعيشون يف ظل احلكم االسـالمي وال  

ومن هنـا تـأيت    ،(2)يدينون بدين االسالم يقول عنهم االمام علي عليه السالم )دماؤهم كدمائنا وامواهلم كأموالنا(
 اممية االسالم.

السـالم  والـدين  اإلسـالمي مل يلـغ األديـان       هىل خالصة أن االمـام احلسـني عليـ   من كل ما تقدم، نصل إ
ه، بثورتـ السماوية اليت سبقت وأقر استتباعًا لذلك بتعددية دينية وهذا االمر يتجسـد مبشـاركة جـون املسـيحي     

فكان فيه العام واخلاص  واملوايل من غري العرب كما أنَّه مل يلغ السمات اخلاصة للبيئات اجملتمعية اليت انتشر فيها،
بالنسبة هلذه البيئات، العام، هو وحدة  اإلميانية، واخلاص هو تنوع املفاهيم االجتماعية، تبعًا لتنـوع التكوينـات   
اجملتمعية، هذا التنوع يف املفاهيم االجتماعية جعل من كل مكون بيئي وجمتمعي يتميز بسمات خاصة عن غريه 

نا للقول بأن اإلسالم كدين موحد لإلميان كان  كذلك موحدًا للبيئات اجملتمعية، هذه ومن امهها االممية، وهذا يقود

                                                           

 .91: 2002القاهرة، الشروق مكتبة...علواين جابر طاهر. د..واملرتدين، الردة اشكالية بالدين اكراه ال( 1
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البيئات اليت مل ختتلف ومل تتصارع على مبادئ اإلسالم اإلميانية األساسـية، اختلفـت وتصـاعدت حـول املصـاحل      
ليها تقليديًا بأهنا حـدودًا  ودخلت يف حروب يف ما بينها وكانت كل بيئة ترسم حدودًا هلا، هذه احلدود اليت ينظر إ

جغرافيًا، هي الواقع حدوده متايز مسات كل جمتمع عن غريه. والبد لنا يف هذه العجالـة ان منـر علـى امميـة ثـورة      
 -االمام احلسني علية السالم واليت اكتسبت شهرة عاملية انسانية االمور منها:

اخلالص  وهي امتداد لنهضة  جدة حممد بن عبداهلل صلى كوهنا اصالحية اميانية مبنية على االميان باهلل  -1
اهلل عليه وآله وسلم. انه عليه السالم قيم ومبادئ وافكار  ورسالة، انه ليس جمرد ثائر من اجل سلطة، او مغـامر  
 من اجل حكم، ابدا، واىل هذا املعىن اشار عليه السالم بقوله: )اال واين مل اخرج اشرا وال بطـرا وال مفسـدا وال  
ظاملا، وامنا خرجت لطلب االصالح يف امة جدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  وايب علي بـن ايب طالـب   
عليه السالم(، و ان االصالح اخذ به  املسلمون يف اول عهودهم فنجحـوا وتركتـه احلكومـات االسـالمية فمـا      

 . (1)واحبر

رية وعدم االكراه، واليت تتمثل يف حرية العقيـدة  وضوح اهلدف الشراكة احلقيقية والواقعية امتازت باحل-2
والرأي واالختيار، فتحديد حرية اإلنسان، أو سلبها مـن اي انسـان، مبثابـة اعتـداء علـى كرامـة اإلنسـان، ألن        
العبودية ضد الكرامة، وان اإلنسان إما أن يكون حرا أو أن يكون عبـدا، وال وجـود ملنطقـة وسـط بـني احلريـة       

 ، ميكنك أن متيز بني النا  على أسا  العلم والعمل وحسن األداء.والعبودية، نعم

استطاع سيد شباب اهل اجلنة االمام احلسني عليه السالم ان يضرب اروع االمثلة يف مقارعة الطغيـان  -3
و الظلم والظاملني وكانت حب  ثورة انتصار احل  على الباطل. كانت ثورة ليست كباقي الثورات اليت حـدثت يف  
تاريخ االنسانية مجعاء، فهي ثورة لإلصالح، ولضمان مبدأ حرية االنسان وكرامتـه، ومنحـه حقوقـه وان يعـيش     
حياة حرة كرمية بعيدة عن الذل واهلوان، وحني يقبل النا  داعي احل  فإمنا يقبلونه ملا حيملـه  الـيهم مـن احلـ      

  مال كل زعيم سياسي او ديين يف عصره أكان ر ويف هذا تعال وتسام عن التفاخر القبلي الذي هواخلري ال لنفس
 . ذالسالم هعلي

ومل تكن ملكا  والبحث عن اجلاه، والتطلع اىل احلكم والتسلط على رقاب النا ، مل تكن جلمع املال، -4
 21لفئة دون أخرى، بل هي ثورة لإلنسانية مجعاء. وهلذا بقي صداها املؤثر منذ استشهاده عليه السـالم يف سـنة   

حىت يومنا هذا، كشعلة متوهجة ال تنطفئ،. فقد ناشد عليه السالم القوم بقوله: ) فمن قـبلين بقبـول احلـ     هـ 
 فاهلل أْوىل باحل  ومن رد علّي هذا أصرب حىت يقضي اهلل بيين وبني القوم باحل  وهو خري احلاكمني(.

رمز إنساين.. رمـز اختـذه اكـرب    اإلمام احلسني مل يعد رمزًا للشيعة وال حىت للمسلمني وحدهم، بل هو -5
ثائر يف القرن العشرين رمزا له ذاك الزاهد الشجاع املهامتا غاندي مؤسس  دولة اهلند احلديثة  قال: ) وبعد دراسة 
عميقة لسائر األديان عرف اإلسالم بشخصية اإلمام احلسني وخاطب الشعب اهلندي بالقول املأثور "علـى اهلنـد   

ها أن تقتدي باإلمام احلسني".( وهكذا تأثر حمرر اهلند بشخصية اإلمـام احلسـني ثـائرًا    إذا أرادت أن تنتصر فعلي
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حقيقيًا وعرف أن اإلمام احلسني مدرسة احلياة الكرمية ورمز املسلم وقدوة األخالق اإلنسـانية وقيمهـا ومقيـا     
 احل .

ي بالزناهـة والصـدق   اكدت هذه الثورة على التوحد ورص الصفوف والتأخي ونبذ الفرقة، والتحلـ  -7 
ومن خالل املكونات املشتركة بـالثورة  و الـذي حنـن االن بـأمس احلاجـة اىل قـادة        وقول احل  والعمل الصاحل،

  .يتحلون بأخالق احلسني علية السالم واصحابه قوال وفعال وليس تسترا حتت خيمة اهل بيت رسول اهلل

لتستر على الطغاة الفاسدين والظاملني وهـذه الثـورة   ال ا للقضاء على الفنت اليت سادت يف تلك الفترة،-8
هي امتداد  لإلرث احلضاري واالخالقي لشعبنا و هي ضد القتل وسفك الدماء والتـهجري والطائفيـة والعرقيـة    

 .(1). ودعت اىل الرمحة والتربية واالحسا  الوجداين بآالم االخرين ومشاركتهم أالمهمملناطقيةوا

ع ام احلجة على اجملتمعات فكان الشيخ رافضا للباطل واملرأة واليت كان هلا وور احلسني ثار بأنصار مج -9
مهم يطول احلديث عنه  وكذلك الطفل، واملسلم واملسيحي واالسود واالبيض واالصفر كلهم صـهروا ببوتقـة   

ضمري ونفي   واحدة هي ثورة احلسني عليه السالم، واحلسني رسم طري  احلرية والكرامة وحنن حباجة اىل صحوة
من هذا السبات لنعيش احلقيقة ولو كانت مرة  فالثورة احلسينية هي دستور املظلوم املتـوهج يف قلـب كـل ذي    
ضمري وعقل  وقد علمنا االمام احلسني  ان الظلم حييا بالسكوت وقد اصبحت اليوم عبارة عـن عـادة ميارسـها    

  0لغايل والنفيس من اجل املثل العليا لإلنسانيةالنا  وتناسوا بأن احلسني عليه السالم قد خرج مضحي با

البعد االنساين والعاطفي واجلماهري  ألنَّها طرحت  قضايا ترتبط بضمري ووجدان االنسان، اما عاطفيـا  -7
من خالل املأساة اليت صنعها احلسني عليه السالم  يف كربالء واليت الزالت تعيش ضمري مئات املاليني من النا  

 . هذا فيض من غيض يطول احلديث عنه خشية االطالة.(2)ريهماملسلمني وغ

فبقراءة متأنية لرسالة االمام احلسني عليه السالم ولثورته املعطاءة، تتجلى كرامة اإلنسان، كانسان، بغـض  
بحـر  النظر عن لونه أو جنسه أو اثنيته، واىل هذا املعىن الباري بقولة ))ولقد كرمنا بين آدم ومحلنـاهم يف الـرب وال  

، وهي إشارة واضـحة إىل أن اهلـدف هـو     (3) ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال((
كرامة اإلنسان، وليس املسلم فحسب أو الشيعي على سبيل الفرض، إمنا اهلدف هو كرامة بين آدم وهـي عبـارة   
تعين كل البشر بغض النظر عن انتماءاهتم وأصوهلم ومعتقداهتم، واىل ذلك أشار الرسول الكرمي صلى اهلل عليـه  

ى ذميا فقد آذاين((  وقوله عليه وعلى آله أفضل التحية والسالم ))من آذى ذميا فأنـا  وآله وسلم  بقوله: ))من آذ
هذا هو  االسالم وجوهر العقيدة االسـالمية وبالتوحيـد   ، خصمه، ومن كنت أنا خصمه، خصمته يوم القيامة((

 يه السالم.ومن هنا جاءت انسانية وأممية االمام احلسني عل (4)حيرر االنسان من العبودية لغري اهلل

  
                                                           

 0 21: م2009الصدر،طهران، مطبعة البالغ، مؤسسة حضارية، مفاهيم( 1

 0 114: هـ1425بريوت، ط البيت ألهل العاملي احلكيم،جملمع باقر حممد اهلل اية ، احلسني ثورة( 2

  70االسراء:( 3

 .49: 2004 بغداد ، الثقلني جممع اصدار الصدر، باقر حممد احلياة، يقود االسالم  (4
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 المبحث الثاني

 الحسين والعنصرية

 يقصد بالعنصرية او بالتفرقة العنصرية يف العرف احلديث التمييز بني األجنـا  يف القـوانني واملعـامالت    
وما يتبع ذلـك مـن احليـاة الفكريـة ومظـاهر       ،والدم واالمور املتعلقة بتكوين اجلسم البشرى نعلى أسا  اللو

لقد صنَّف العلوم اإلنسانية األجنا  البشرية إىل مجاعات جتمع بـني كـل منـها خصـائص      السلوك واالجتماع.
ومميزات طبيعية متوارثة يف جمموعها جمال لالختالف البسيط بني أفرادها، ومن أبرز هذه اخلصائص لون البشـرة  

يف املواهـب العقليـة   وشكل اجلمجمة، ومالم  الوجه وطول القامة، وقالوا: إن هذه الطبيعيـة يتبعهـا اخـتالف    
والقوى النفسية وما إليها ورأى بعض هؤالء أن تقسيم البشر إىل أجنا  يرجع إىل الدم نفسه على خالف فيمـا  
بينهم على مقدار نسبة ما يوجد من دم اآلباء واألجداد يف اإلنسان حـىت ينسـب إىل هـذا اجلـنس، وعلـى هـذا       

على البعض اآلخـر، ومـن هنـا     أن هناك امتيازات للبعض العتقادهماألسا  مت التقسيم العنصري بني البشر 
حي  لألجنا  العالية أن تكون هلا قوانني وأن تعامل معاملة خاصة، خبالف األجنا  األخـرى الـيت ال ينبغـي أن    

 تدخل معها يف هذه القوانني وتلك املعامالت.

ا يتنـا  ومبـدأ االسـالم يف نبـذ التعصـب      هذا هو مفهوم التفرقة العنصرية يف العرف احلديث اال أن هذ 
ألنَّ فكرة التمييز بوجه عام بني بين اإلنسان فكرة قدمية، لوجود اختالف بينـهم  يف  اللـون وقـوة     و والعنصرية 

اجلسم العقلية واملظاهر املادية، واليت كان من أثرها اسـتعالء بعضـهم علـى بعـض، واسـتغالل القـوى منـهم        
ة العامل على اجلاهل، واليت كـان مـن أكـرب مظاهرهـا الـرق  وان كـثري مـن املفاسـد         للضعيف وللفقري، وسيطر

االخالقية ومنها النفاق والكذب وسـح  احلقـوق والتملـ  والظلـم والتميـز  والسـرقة واخلنـوع واالحنطـاط          
 .(1)والالإنسانية كلها مثار تلك الشجرة اخلبيثة 

ت العنصرية ومنها املسيحية  واليهودية، وظـل الـرق   ولعل بعض  الديانات وعلى العكس من السالم اقر
معترفا به بني املسيحيني، وكثر كثرة فاحشة بعد اكتشاف أمريكا، إذ مت جلب الرقي  من أفريقيا للعمل وباتـت  
املنافسة يف جتارة الرقي   على أشدها بني الدول االستعمارية، إذ مل تقتصر على التجـار فقـط بـل بـات ميارسـها      

 0كبار رجاهلا، حىت صدرت قوانني تنص على احتقار اجلنس األسود وإهدار كرامتهملوكها و

لقد كتب عدة كتاب عن هذه املشكلة مبفهومها ومظاهرها آثارها وتارخيها، لنكـون علـى بينـة مـن هـذا       
األمر ، ولتعرف بوضوح أن اإلسالم وثورة  دين حـ  ومنـهج  جـاء بـأرقي التشـريعات ألرقـى األمـم وألرقـى         

عصور، ولتسليط الضور على السود او املوايل الذين اشتركوا بالثورة  احلسينية واليت كانت نسبتهم عالية وهذا ال
 -للعنصرية واصحاب احلسني من امللونني او غري العرب هم: (عليه السالم)اكرب  دليل على نبذ ثورة احلسني 

اجمللسي يف حبار االنـوار باسـم جـون بـن حـوي. )حبـار االنـوار، حممـد بـاقر اجمللسـي            هجون موىل ايب ذر، ذكر .1
 (.71ص 45هج ج 1385،املكتبة االسالمية،طهران،1111ت

                                                           

 . 154: 2007النجف، اجلديد، الفكر دار سروش، الكرمي عبد. د والعلمانية، االسالم( 1
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 27ص 45اشوب  وحممد بـاقر اجمللسـي يف حبـار االنـوار ج     ابن شهر هذكر زاهر موىل عمرو بن احلم  اخلزاعي .2
د بن سنان وهو من اصحاب االمام الكاظم وعلـي موسـى الرضـا    وعدة من شهداء احلملة  االوىل وهو جد حمم

 وهو ضعيف جدا وذكرته بعض املصادر باسم زاهر بن عمر الكندي شيخ كبري من موايل كنده. (عليهم السالم)
اجمللسي يف حبار االنوار وهو موىل لـبين املدينـة بطـن مـن كليـب بـن بـرة مـن          هسامل موىل بين املدينة الكليب ذكر .3

 نية من عرب اجلنوب.القحطا
مساحة اية اهلل حممد مهدي لس الدين يف كتابـه انصـار احلسـني )املصـدر، انصـار       هسامل موىل عامر العبدي ذكر .4

  .(190ص 1992احلسني، حممد مهدي لس الدين، املؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بريوت،
وقد ذكـر بالزيـارة باسـم سـعيد حلـ         445ص 5الطربي ج هسعد بن عبداهلل موىل عمروبن خالد االزدي ذكر .5

االمام احلسني مع مواله عمرو بن خالد االزري االسدي الصيداوي واخرون فانتـهوا اىل احلسـني وهـو بعـذيب     
 اهلجانات بعد لقائه مع احلر بن يزيد الرياحي وقبيل وصولة اىل كربالء.

وارزمي يف املناقب وكان من وجهـاء الشـيعة   الطربي واخل هشوذب موىل شاكر بن عبداهلل اهلمداين الشاكري. ذكر .2
 عرب اجلنوب.ين ووجوههم ومن اعظم الثوار اخالصا ومحاسا وهو موىل ينسب لب

السيدة االرملة اليت جلا مسلم بن عقيل اىل مزنهلا بعد ان فشلت حركته وتفرق القوم عنة وهـي السـيدة طوعـة     .7
مد بـن جريـر الطربي/حتقيـ  حممـد ايب الفضـل اب      وكانت موىل حملمد بن االشعث.)املصدر/تاريخ الطربي، حم

 .(371ص 2،ج1923اهيم، دار الكتب، بريوت،
 4اسلم التركي موىل االمام احلسني ذكره الطربي باسم سلمان وذكره السيد حمسـن االمـني يف اعيـان الشـيعة ج     .8

ران عـارف  قـارئ قـ   بانـه  وقال )خرج غالم تركي كان للحسني علية السالم امسه اسلم(وصـف اسـلم   122ص
 بالعربية.

 .29ص 45قارب موىل االمام احلسني ذكره اجمللسي يف حبار االنوار ج .9

للبشرية يف نبذها للعنصرية، والتميز من خالل اللون   (السالم هعلي)ولعل ما قدمته  ثورة االمام احلسني  
والعرق والدم يعد منوذجًا للتسام  واحملبة  مع رفضها للتفرقة العنصرية ونظرهتا إىل البشـر نظـرة واحـدة علـى     
اختالف الواهنم واجناسهم، منطلقة يف ذلك من نظرة االسالم اىل البشر مجيعا متجسدة يف قوله تعـاىل:  )) منـها   

، فاإلسالم ال يفرق بني اسود وابيض او اصـفر او  55قناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى (( طه: خل
فكلهم مولودون من أب واحد هو آدم، فنسبنا مجيعا واحـد، وحنـن إخـوة يف هـذه      امحر وبني عريب وغري عريب،

ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعـارفوا  األسرة اإلنسانية الواسعة، قال تعاىل ))يأيها النا  إنا خلقناكم من 
، وإذا كان لبعض أفرادها نوع امتياز بلون أو شكل أو نشاط (1)إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم إن اهلل عليم خبري (( 

فذلك ال يغض من قيمته يف أنه يشكل ركنا أساسيا يف تالف هذه اجملموعة وتضامنها يف عمـارة الكـون وحتقيـ     
وجعل  النا  موزعني إىل جمموعات نسبية على الرغم من اتفاقهم يف هذه األصول، وذلـك   رض،اخلالفة يف األ

ليتميز بعضهم عن بعض، ولتعريف احلقوق وحتدد الواجبات، وتسـهل تنظـيم أمـر اجلماعـة، فهـذا اإلجـراء       
نعم النظـام االهلـي،   تنظيمي حبت ال ميس جوهر املساواة احلقيقية يف األصول  املذكورة، وهذا التوزيع نعمة من 

والذي  تستري  له النفس وتطمئن إليه القلب لقولة تعاىل:)) ومـن آياتـه خلـ  السـموات و األرض واخـتالف      
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، فقد وقد ورد يف عهد االمام علي ملالـك االشـتر قولـة: ) واعلـم ان      (1)(( اتألسنتكم وألوانكم إن يف ذلك آلي
 بعضها عن بعض ومنها كتاب العامة واخلاصة ومنها قضـاة  الرعية طبقات ال يصل  بعضها اال ببعض وال غىن

 .(2)واهل الذمة  ومسلمة النا ( العدل ومنها اهل اجلزية

ومل يكن يف هذه الثورة املعطاء   تفاوتًا يف املعاملة بني البشر  على اجلنس أو اللون أو اللسـان، واذا وجـد   
ة والعمل الصاحل القـائم علـى اإلميـان بـاهلل، فالطبيعـة      فقد  كان على أسا  الكماالت النفسية واألخالق الطيب

البشرية واحدة، وإن كان هناك اختالف فهو ألمور عارضة كتأثري البيئة، وعدم إتاحة الفرصة للبعض أن يكمـل  
نفسه، وقد حارب  االسالم وثورة االمام احلسني عليه السالم  أن يكون هناك تفاوت يف املعاملة على غـري هـذا   

وخري دليل على ذلك وقوفهم متساويني يف الصالة أمام اهلل دون متييز طبقي او عرقي وأداؤهم لشـعائر   األسا  
احلج جمردين عن كل مظهر من مظاهر التفرقة العنصرية، اليت كان النا  على أساسـها يفرقـون بـني  االبـيض     

صلى اهلل عليه وسلم حني وىل دعيـه  واالسود قبل االسالم، وخري دليل على ذلك ما قام به الرسول الكرمي حممد 
زيد، يف جند كان خيار املسلمني من العرب، وزيد كان رقيقًا مث أعتقه النيب وزوجه مـن زينـب القرشـية ابنـت     

صـلى اهلل عليـه وآلـه    )عمته  واليت  صارت بعد ذلك من امهات املؤمنني  وعندما اعترض الـبعض  قـال فيـه    
عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة(( رواه البخاري... كما أعتـ  احلسـني    :  )) امسعوا وأطيعوا وإن وىل(وسلم

جارية مث تزوجها وعندما علم معاوية بذلك عاب عليه، فرد عليه احلسني بقولـه:  )قـد رفـع اهلل      (علية السالم)
م اجلاهليـة (.  مرئ مسلم إال يف أمر مأمث وإمنا اللـوم لـو  إباإلسالم اخلسيسة ووضع عنا به النقيصة، فال لوم على 

لقد كانت نظرة االمام احلسني للعنصرية والرق نظرة انسانية حتررية. فاحلسني عليه السـالم  وارث رايـة احلريـة    
الراية احلمراء اليت تناقلتها االنسانية يدا بيد من زمن ادم وهي اليوم بيد احلسـني واودع الرايـة بيـد قـادة النـا       

 .(3)يف تاريخ البشرية واالحرار ومجيع املطالبني بالعدالة

لقد ظهر موقف اإلسالم وثورة االمام  جليًا يف حماربتهم للتفرقة العنصرية يف تشـريعهم احلكـيم إلبطـال    
الرق  تضيي  بابه الذى كان متسعا جدا قبل اإلسالم، وكذلك  فت  األبـواب الواسـعة لتحريـر الرقيـ ، وإجيـاد      

وكذلك األمر باإلحسان إىل الرقي  حىت حتني الفرصة لعتقه، والوصايا منافذ كثرية لالنطالق من الرق إىل احلرية  
يف ذلك كثرية. ان موقف االمام يدل داللة واضحة على احترامه آلدمية اإلنسان عن طري  اإلحسـان إىل الرقيـ ،   
ت فإنه من غري شك يراعى هذا التكرمي مع من ال ميلك اإلنسان رقبته وان اول مـن سـن قـانون رفـض القوميـا     

وحماربة العنصرية بكل شدة وشجاعة هو االسالم حيث عمل جاهدا على اذابة القوميات وجعل التفاضـل بـني   
 . (4)االفراد على اسا  التقوى وليس على اسا  قومي او عنصري منطلقًا من النظرة القرآنية

اسس العدالـة   مرسي  (صلى اهلل عليه وآله وسلم)ففي صدر االسالم وبعد رحيل رسول االنسانية حممد 
واحلرية اوشك االسالم ان ينمحي ويتالشى  بسبب احنراف بين امية وعنصـريتهم واحيـاء القبليـة وتفضـيلهم     

                                                           

 .23الروم:  (1
 . 58: 2007قم، االسالمية، للدراسات املصطفى مركز/الكوراين علي/البيت،،ع،، اهل عند االنسان حقوق( 2
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﴿163﴾ 
 

ألبيض على االسود متناسني اسا  التقوى ونتيجة احنراف هؤالء احلثاالت وخططهم اهلادفة االعريب على غريه و
ء وال وحي نزل( فقد عملوا على حتويل حكومة العدل إلحياء الشعور الوطين القومي برفعهم شعار )ال خرب جا

االسالمي اىل حكم ملكي امرباطوري وعزل االسالم والوحي وازاء ذلك حدثت  هنضة  اسالمية يقودها  رجـل  
صـلى اهلل عليـه وآلـه    )عظيم تغذى من عصارة الوحي االهلي وترىب يف احضان سـيد الرسـل حممـد املصـطفى     

وترعـرع يف احضـان الصـديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء         (علية السالم).  وسيد االولياء علي املرتضى (وسلم
فانتفض ثائرًا ومن خالل تضحيته الفذة وهنضته االهلية اكرب ملحمة جهادية يف التاريخ ليقف ضد  (عليها السالم)

طة ونفوذ بل هدفه اعـادة روح االسـالم   تشوية وطمس معامل االسالم وليقوم سلوك البشرية كافة، غري طامع بسل
 .(1)وكرامة االنسان اليت سرقها وانتهكها بين امية لعنهم اهلل 
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 المبحث الثالث

 الحسين والقومية

القومية مذهب سياسي قوامه إيثار املصاحل القومية على كل شيء، ويظهر هذا اإليثار يف منازع األفراد، أو 
ل قومه، ويدافع عنهم، ويعتز اـم، والقوميـة قوميتـان ضـيقة وواسـعة.      يف منهج حزب سياسي، يناضل يف سبي

األوىل تضع نفسها فوق كل شيء، وتتعصب جلنسها أو دينها أو لغتـها أو ثقافتـها أو تارخيهـا تعصـبًا أعمـى       
اإلنسـانية  القومية الواسعة و هوالثانية متد بصرها إىل العامل لالقتبا  منه أو لإلسهام يف تقدمه احلضاري. وبني هذ

يسـتطيع أن يكـون    ميكن للفرد أن ينّمي ذاته إال داخل اإلطار القـومي، كمـا أنـه ال    الكاملة وحدة عميقة، إذ ال
خملصًا لقوميته حب  إال إذا عمل على توكيد إنسانيته الكاملة. واذا يعّبر مفهوم القومية عن حالة عقلية جلماعـة  

تتولد من االشتراك يف الوطن واجلنس واللغـة والثقافـة والتـاريخ     من البشر تؤلف بينهم صلة اجتماعية عاطفية
واحلضارة واآلمال واملصاحل املشتركة، ويكون فيها والء الفرد للدولة القومية واجبًا أمسى. ويـرادف هـذا املفهـوم    

قافيـة، الـيت   للقومية مفهوم األمة  بوصفها متّثل جمموع اخلصائص املميزة لوجود أمة ما، وحركتها السياسية والث
جتعلها خمتلفة عن األمم األخرى، فلكل أمة كيان متفرد، خيتلف عن سواه، الخـتالف اللغـات. واالسـالم يـبين     
احلياة االجتماعي واالخالقية لإلنسان يف اطار االمم  واجملتمعات وقيمة التكرمي والتفاضل االنسـاين بـني النـا     

 .(1)افرادا ومجاعات على اسا  التقوى 

أمَّا القومية باملفهوم املاركسي: لقد ادت الثورة الصناعية اىل تقويـة الطبقـة الوسـطى وتوسـيعها وتركيـز      
نفوذها ورفعها من جمرد طبقة وسطى اىل مرتبة الطبقة احلاكمة، وما يترتب على ذلك من تركيز على املـتغريات  

احل متناقضة مع مصاحل تلك الطبقـة، وادت  واستغالهلا. كما ادت على إجياد طبقة عاملة جديدة متكتلة ذات مص
ايضا اىل نشوء الفكر االشتراكي للطبقة العاملة، متميزا عن الفكر احلر الذي كان سنده دائما للطبقة الوسـطى.  
وتبلور الفكر االشتراكي يف مذهب ماركسي واجناز الذي الغى القومية الغاء تاما، وعم اهنا ليسـت ال تركـة مـن    

ازية اي الطبقة الوسطى اليت اخترعها ادف تركيز قبضتها على الشعب كله جبميع طبقاته، تركات حكم الربجو
وادف استعمال اسم القومية يف معىن صويف خيتلط باجملد القومي، وما ينبـع عنـه مـن عظمـة وجـربوت قـومي       

 عـدد ممكـن مـن    يساعدها يف دخول املعارك من اجل احلصول على املستعمرات لزيادة ثروهتا واستغالهلا ألكـرب 
البشر افرادا وامما، ويرى الفكر املاركسي وجوب ازالة القوميات واعتبارها جمرد اختراعات برجوازية مستندا اىل 
ان العامل ال ينقسم يف الواقع اىل قوميات خمتلفة وامنا ينقسم اىل طبقات خمتلفة فحسـب، ولـذلك فعلـى الطبقـة     

ه الطبقة املستغلة صرف النظر عن القوميات اليت ينتمي اليهـا هـؤالء   العاملة ان تتحد لتكون كتلة واحدة يف وج
العمال اولئك املستغلون، ويرى الفكر املاركسي ايضا ان احلكومـة ال وظيفـة هلـا يف الواقـع اال تثبيـت مصـاحل       

حاجة بـه اىل  الطبقية اليت تنتمي اليها، ومبا ان االشتراكية ترمي إلجياد جمتمع غري ذي طبقات، فهو اذن جمتمع ال 
احلكومة، لذلك جيب الغاء هذه احلكومات وما متثله من مصاحل طبقية، ويتحول اجملتمع االنساين كلـه اىل جمتمـع   
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واحد غري ذي طبقات وغري ذي حكومات وغري ذي قوميات ويعمل التيار القومي التسعري نريان العداوة القومية 
 . (1)الل احلروب وخصوصا ضد االجانبلتيار خاوالكره القومي وتتصاعد قوة ومحاسة هذا 

لقد حرر االسالم احملمدي وثورة االمام احلسني  اجملتمعات من النظرة التجزيئيـة الـيت التـربط التكوينـات     
االجتماعية يف عقيدة واحدة، واليت كانت تسم  بأن تصب  املكونات االجتماعية بىن متباعـدة تتشـكل عالقاهتـا    

ان  (صـلوات اهلل عليـه وآلـه   )رسول اخلـامت  على مبدأ الصراع والغلبة، وحىت عندما حاول هاشم اجلد االكرب لل
يوحدها يف ظل احلفاظ على ترابط حيمل ِقـَيمًا ُعليا استنادا اىل البيت العتي ، وعرب ترتيب عالقاهتـا االقتصـادية   

 من خالل رحليت الشتاء والصيف، فان الزنعة القبلية بقيت هي العامل املؤثر يف ترتيب العالقات بشكل عام.

هر الفكر االسالمي طرح منهجيـة خمالفـة ملـا اعتـادت عليـه القبائـل العربيـة املتنـاثرة يف         وهلذا عندما ظ
صحراوات الرمل، فقد استطاع الفكر الرسايل حتليل شخصية اجملتمع القبلي انطالقا من مفاهيم تكر  وحـدة  

ة تكمن يف جذور البناء وقد ادرك صاحب الرسالة السماوية ان االشكالي ،اجملتمع وإن تباينت مواقفه من قضية ما
القبلي او القومي  من جهة اعتباره تكوينا مغرقا يف الذاتية وحتتل الرؤى الطاغوتية فيه مساحة واسعة يف اخضاع 
اجملتمع هليمنة سطوة املال والقوة، ومن هنا سعى الفكـر الرسـايل اىل جتريـد اجملتمـع مـن نزعتـه القوميـة وليـدة         

ى. فطرح معيارية تتف  واملنهج العقلي من جانب وقادرة على حتريض الـنفس  التعصب القبلي  لصاحل قيمة اعل
من جانب آخر فقال سبحانه: ))يايها النا  إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن    

ة يف حتديد العالقة . فهذا اخلطاب االهلي يضع قيم املعيارية الرسالي(2) اكرمكم عند اهلل اتقاكم إن اهلل علم خبري((
بني االنسان واهلل، وهذا املعيارية مل تتخذ القوة او الثروة وال السلطة والوجاهة لتكون معياريا لقيمة االنسان، بـل  
جعلت التقوى واليت هي اعلى درجات االميان لتكون املعيار احلقيقي لعالقة االنسان باخلـال . إذن هـي مل تتخـذ    

عيارا معنويا يتحدد وف  املنهج الرسايل، هذا املنهج االهلي سعى اىل حتريـر االنسـانية   معيارا ماديا، ولكنه تبنت م
من الزنعة القومي  املبنية على القبلية والنظرة الذاتية وختليصها من احلالة االنية، لينتقل اا اىل مسـارات كونيـة   

واالمة اليت اختارت الوقوف اىل جانب وجتليات روحية يصب  لإلنسان من خالهلا موقعا حقيقيا يف حركة التاريخ 
االمام احلسني ضد يزيد واركان دولة وهي ايضا حالة من التواصل واالمتداد الطبيعي االقليات االمم السابقة اليت 

 . (3)اختارت الوقوف مع انبيائها ومبادئهم

 العقيدة واجملتمـع بعـد   ومن خالل ثورته ان يعيد ترتيب العالقة بني  (عيه السالم)لقد اراد االمام احلسني 
تفشي االحنراف الفكري واالبتعاد عن املنهج الرسايل، وملا كانت العقيـدة االسـالمية تنحـو منحـًا كونيـًا وهـي       
التقف عند حد االنسان الفرد يف تطلعه املستمر حنو التعايل كما هي عليه السنن االهلية، فان االمام احلسني وكما  

سعى النتزاع العقل مـن النظـرة القبليـة وبنـاء جمتمـع تسـوده االلفـة والوئـام         كان جده الرسول من قبل حني 
حـاول    (السـالم  هعليـ )والسالم، واالرتفاع به ليكشف عن عظيم مكنوناته اليت اودعها اهلل فيه، فاألمام احلسني 
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دعوة لإلنسـانية   انتزاع الفكر من االسلوب القبلي الذي حركة التاريخ واجملتمع  من قبل، ومن هنا كانت هنضته
للخروج من ضحالة الفكر االين اىل مسو التجلي الكوين. وهنا كانت مأساة احلسني تتغلغـل يف كـل شـيء حـىت     

 تصل اىل األسس. 

فهذا التغلغل يشكل اجتاها منطقيا وعقالنيا يف ثورته املباركة باعتبارها التقف عند رؤيا حمـددة، ولكوهنـا   
باحلياة من جانب، وباملنهج الرسايل من جانب آخـر. وهـذا االجتـاه يكشـف      تطرح مفهوما يرسم عالقة االنسان

حقيقة أسباب الثورة احلسينية باعتبارها التتبىن اهدافا دنيوية، ومل تتخذ يف تطوراهتا منحًا سياسيا، بل ان اجلانب 
ان  (علية السالم) هاالصالحي و العقائدي يشكل املنهج الوحيد الذي سعى من اجل حتقيقه وكان يعي مقالة ابي

الزنعة القومية والقبلية  ما هي  اال ارث شيطاين يزينه الشيطان ألوليائه فيها، وان هذا الشيطان اح  باحملاربة مـن  
 . (1)الضعفاء الذين يقع عليهم الظلم ويلح  احليف ام بسبب الزنعة القبلية والقومية

ال حتتكم اىل املنهج القـومي القبلـي باعتبـار كونيـة      (السالمعليه )إنَّ التضحية اليت قدمها االمام احلسني 
الفكر االسالمي ولوليته الالمتناهية، أذ ال ميكن حصر االسالم فكرًا وعقيدًة يف فئـة او قبيلـة مـا، وال مسـاحة     

ا  الفكـر  ان يستعيد االنسان  كرامته  ومن خالل هذ  (علية السالم)جغرافية اوتاريخ ما. لقد اراد االمام احلسني 
احلي بغض النظر اىل اللون واجلنس  وان يأخذ االنسان موقعه احلقيقي يف حركة التاريخ، وان يكون فعله اجيابيـا  
يف التطلع الرسايل حنو االخـرة. اراد ان يعيـد لإلنسـانية اعتبارهـا كحاملـة للفكـر الرسـايل، وان يوحـد البنـاء          

ص من ظالمية الطاغوت،  وهلذا كانت ثورته اصـالحية حبتـه   االجتماعي عرب املشروع النهضوي داعيا اىل اخلال
 . (2)وانسانية ذات هدف اممي. ففي كل قتلة للحسني هنضة...ولكل ذحبة للحسني هنوض

الشك إنَّ االمام احلسني قد استطاع ان جيسد العالقة بني االنسان والعقيدة حـد االستشـهاد، فـتمكن ان    
اته عرب من  االنسانية قيمة شرعية وتارخيية، تنحو منحا مستقبليا لتـتمكن  يؤسس ملواجهة نوعية بني االنسان وذ

املرجعيات القبلية، حيث ال قيمـة للشـكل    وأاالنسانية من اعادة اكتشاف ذاهتا بشكل جمرد من الزنعات اآلنية، 
حـررت اجملتمـع مـن    القومي امام قيم الشهادة، والمعىن ملفاهيم الفكر املتردي امام التعـايل، فـالثورة احلسـينية    

امكانية النكوص املستقبلي، فال حجة للفكر يف العودة اىل النهج القومي املبين على القبلية بعد تبيان احلقيقة يف 
امسى جتلياهتا، وال حجة يف االتكال على الشخصنة عندما خيرج االمام بنفسـه للجهـاد معلنـا ان قيمـة االنسـان      

يترك بصمته على حركة التـاريخ هـو بالتـايل عنـوان لإلنسـانية يف ارقـى       تتجلى عرب قيمة الفعل، فالفعل الذي 
جتلياهتا  حبثا عن احلقيقة. ففي تبيان مفاهيم الصراع بني القيم الكونية وتلك  القبلية ذات الزنع اجلاهليـة  لقـد   

اليت ظل اجملتمـع  استطاع االمام احلسني عليه السالم أن يسح  بنهضته كل االشكال  القومية  والقبلية العصبية 
متشبثا اا ومل يتمكن من اخلروج من قيعان ضحالتها ويرتقي يف مساءآت الفكر الرسايل. وان ثورة االمام احلسـني  

)) كانت ثورته انتحارية ال تقوده اىل نصر سياسـي آين وامنـا تنبيـه االمـة اىل اخلطـر وتضـعها يف        (علية السالم)
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ض وحتمل احلاكم ان حيافظ على احلد االدىن من رعاية مبادئ االسـالم يف  مواجهة وتفجري طاقة الثورة وروح الرف
 . (1)سياسة((

إنَّ اإلسالم الذي أقر بتعددية دينية وانطالقًا من إقراره واعترافه بالديانات اليت سبقت، فـإن اجملتمـع الـذي    
الـديين ألفـراده، وهـذا يسـتتبع      أطل  ويطل  عليه اجملتمع اإلسالمي، إمنا هو يف الواقع جمتمع تعددي يف املعتقـد 

اعترافًا حب  معتنقي اي دين إهلي توحيدي أن ميارسوا طقسهم الديين  ألن اإلسالم  مل ينكر ما قبلـه مـن ديانـات    
مساوية، مل يكن تعايشه معها تساحمًا وحسب بل أيضًا اعتقادًا دينيًا، وان ممارسة اآلخرين طقسهم الديين هي حـ   

ام الدين الذين يعتقدون وعلى قاعدة ثابتة عند اإلسالم أن )ال أكراه يف الدين( وهـذا يقودنـا   هلم استنادًا إىل أحك
إىل أن جمتمع الذين يؤمن غالبية أعضائه بالدين اإلسالمي ال حيرم فيه أن يكون هناك أنا  يعتنقون ديانات مساوية 

كان فيه مـن هـم غـري مسـلمني باملعتقـد       أخرى وبذلك ال يص  القول بأن يسمى اجملتمع، جمتمعًا إسالميًا، إذا
 الديين، وبغض النظر عن عدد هؤالء.

وهنا، نصل لنطرح التساؤل التايل، هل اإلسالم كدين يشكل مكونًا وحيدًا لألمة حىت يصـب  األخـذ بـه    
كعامل حاسم يف حتديد مفهومها؟ إن اجلواب على هذا التساؤل، ال يكون مبا يشري إليه الـنص، بـل األهـم مـن     

لك مدى مطابقة النص للواقع، فإذا مل يكن النص عاكسًا حلالة واقعية أو ممكن التطبي  على حالة واقعية، فإنـه  ذ
نه يف ضوء ذلك ال يكفي أن يقـول املنظـرون لألمـة اإلسـالمية بـأن      وإيبقى مندرجًا ضمن إطار اجلدل النظري، 

اجملتمعيـة ألن ذلـك يتنـاقض مبـدأ إسـالميًا      املسلمني يشكلون أمة واحدة وإن متيزت مسـات تكوينـات بيئـاهتم    
جوهريًا، وهو إقرار واعتراف اإلسالم بديانات مساوية أخرى يعيش املنتمون إليها دينيًا يف نفس البيئات اجملتمعية، 
وعندها ال يص  أن يطل  على املكون البشري يف البيئة اجملتمعية بأنـه مكـون مسـلم نظـرًا لوجـود أنـا  مـن        

 وهذا ما جسدته ثورة االمام احلسني علية السالم  من خالل مشاركة غري العرب ومن قوميـات قوميات   أخرى 
خمتلفة بالثورة احلسينية وان هذه املشاركة دلت دالالت اذ بلغت مستوى معني يف الكثافة والتنوع، فاذا حلظنا ان 

 -هم:نسبة غري العرب كانت كبرية من جمموع الثائرين  وهي نسبة ال يستهان اا و

 (2)اخلوارزمي وقال عنه ))مث خرج غالم تركي كان للحسني(( هاسلم التركي ذكر-1

 جون ابن حوي وكان روميا.-2

 لة بن اسعد الشبامي اهلمداين.ظحن-3

 سواربن منعم بن حابس اهلمداين النهمي تويف متاثرا جبراحة بعد ستة اشهر من واقعة الطف.-3

 ين وكان من وجوه الشيعة وهو غري عريب.شوذ موىل شاكر بن عبداهلل اهلمدا-4

                                                           

 والنشر، للدراسات الدولية الدين،املؤسسة لس مهدي حممد الشيخ. الشعيب الوجدان يف كربالء واقعة( 1
 . 39:م2000بريوت،

 1948.النجف الزهراء، مطبعة. 582ت اخلوارزمي املكي امحد بن املوف  املؤيد االيب احلسني،، مقتل( 2
 .2:24ج
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عبد الرمحن بن عبداهلل بن الكدر االرحيب اهلمداين وهو من محل رسائل اهل الكوفة اىل احلسني وكـان   -5
 يف الكوفة مع مسلم بن عقيل.

 عمار بن ايب سالمة الداالين اهلمداين وداالن بطن من مهدان.- 2

  .مهدان عمر بن عبداهلل اجلندعي وجندع بطن من-7

برير بن احلصني اهلمداين كان حمترما يف جمتمع الكوفة وقد بعثه االمام احلسني اىل اصـحاب عمـر بـن    -9
سعد فوعظهم فلم يسمعوا وذكرهم فلم ينتفعوا وحينما برز للقتال قال )) لقد علمين قومي اين احببت الباطل 

 .(1)كهال وال شابا...((

ستقبليا حيمل قيما كونية وينظر ملستقبل االمة اذا اتكـل يف بنـاءه   ال ميكن ألي مصل  ان يطرح مشروعا م
االجتماعي على القومية  او القبيلة  لكن فكر االمام احلسني  االصالحي  يف منهجه املوضوعي يدرك احلاجة اىل 
 هطرح املشروع احلضاري على قاعدة اوسع، وهذا ما سار علية االمام احلسني علية السالم  وعلـى خطـى جـد   

اهـل بيتـه مـن بـين هاشـم ليـبلغهم برسـالته السـماوية          ى فقد دع  (صلى اهلل عليه وآله وسلم)الرسول اخلامت 
ليكونوا نـواة للمشـروع    (عليهم السالم)وليكونوا نواة للبناء املستقبلي، وكذلك واحلسني اصطحب اهل بيته 
رية ليجعل من االخرين شـهداء وليحـتفظ   االستشهادي، وليدرك من آمن به ومبشروعه، وانه مل يعلن هنضته الثو

باهل بيته بعيدا عن القتل، والشك ان االن االمام احلسني يدرك قيمة حريـة االنسـان وكرامتـه، ومـن هنـا كـان       
السماح هلذه الثلة املؤمنة مبرافقته واليت ضمت خمتلـف االجنـا   القوميـة  والعرقيـة يف مشـروعه النهضـوي،       

سان نفسه ككائن حر حيمل اختياره الذايت، وهكذا مل يوث  لنا التاريخ عـرب حركتـه   والذي  اعتمد على قيمة االن
الطويلة ان االمام احلسني قد اجرب احد على اتباعه يف مسريته املباركة، لقد اكتفى االمام بتبيـان قيمـة االصـالح    

اشـدة املبنيـة علـى االسـالم     والثورة باعتبارها تطبيقا حقيقيا لقضية اجلعل االهلي، كما كشف قيمة اخلالفـة الر 
احملمدي يف قيادة االمة وحتريرها من  العبودية والقومية القبلية  وجاهلية الفكر املنحرف عن املنهج الرسايل، فقد 
وضع اجملتمع امام مسؤوليته يف التعامل مع مدعي اخلالفة وسعي هؤالء ملسخ العقيدة وتضـييع الشـريعة فـرض    

ة القبلية اىل ساب  عهدها، اذن  فاملقارنة اليت اوجدها االمام احلسني عليه السالم التعصب القومي واعادة العصبي
اليت  ترتكز على احل  االهلي وهي ال تطرح مشروعا آنيا بقدر اهنـا تشـكل بنـاءًا مسـتقبليا يعيـد االنسـانية اىل       

دف وصـدق املبـدأ،   مـن خـالل وضـوح اهلـ      (عليه السالم)مسارها الصحي . وقد جسدته ثورة االمام احلسني 
قوة كـربى يف الشـرق وجتزئتـها     إلبادة ًابوعلينا ان نعرف ان القومية عندما طرحت يف القرن العشرين كانت سب

 . (2)باسم القوة االسالمية

ا كانت  أهنا إساءة إىل اإلسـالم  ُّيأومن خالل اطالعنا على ثورة االمام احلسني نرى  أن الدعوة إىل القومية 
بالده فهي أيضا إساءة إىل القومية  نفسها، وجناية كبرية  عليها. لكوهنا تفصلهم عن اإلسالم الـذي   وحماربة له يف

                                                           

 1425 طهران، والنشر، للطباعة السوه دار ،224ت طاو  بن جعفر بن علي الطفوف، قتلى على امللهوف( 1
 .155: هـ

 .191: م 2002االشرف، النجف الشرقية، اآلداب مؤسسة شريعيت، علي. د املثقف، مسؤولية( 2
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هو جمدهم األكرب، وشرفهم األعظم ومصدر عزهم وسيادهتم على العامل، فكيف يرضى مسلم عاقل بدعوة هـذا  
عامل رجال يدعون إىل القومية ا اجملردة فمن املؤسف احملزن املخجل أن يقوم يف هذا الوقت يف ال شأهنا وهذه غايتها،

من العقيدة والرسالة، وإىل قطع الصلة عن أعظم نيب عرفه تاريخ اإلميان، وعن أقوى شخصية ظهـرت يف العـامل،   
وعن أمنت رابطة روحية جتمع بني األمم واألفراد واألشتات، إهنا جرمية كربى تفوق مجيـع اجلـرائم القوميـة، الـيت     

األمم، وإهنا حركة هدم وختريب، تفوق مجيع احلركات اهلدامة املعروفة يف التاريخ، وإهنا خطـوة  سجلها تاريخ هذه 
مة، يف سبيل الدمار القومي واالنتحار االجتماعي، والذي قد سرب أحوال العامل وعرف نتائج الدعوة وحامسة مشؤ

القوميون املسلمون اليوم، من فتنة  إىل القوميات وسوء مصريها، وقد  ادرك اصحاب العقول السليمة ما وقع فيه
مة، اليت ولدت داعش واالفكار التكفريية الضالة  وقـى اهلل املسـلمني   وكربى ومصيبة عظمى، اذه الدعوة املشؤ

شرها، ووف  مجيع املسلمني للرجوع إىل ما كان عليه أسالفهم املهديون، إنه مسيع جميب. مث ال خيفى على لبيـب  
قلة أنصاره واملتحمسني لدعوته، وكثرة احملاربني له واملتنكرين ألحكامه وتعاليمه، فالواجب غربة اإلسالم اليوم، و

على أبناء اإلسالم بداًل من التحمس للقومية واملناصرة لدعاهتا أن يكرسوا جهودهم للدعوة إىل اإلسالم  احملمدي 
حماسـنه   هجيتهـدوا يف نشـر افكـار   ومن خالل ثورته وتعظيمه يف قلـوب النـا ، وأن    هوالذي رفع احلسني شعار

قيتـها مـن   نوإعالن أحكامه العادلة، وتعاليمه السمحة الصافية، اليت ثار االمام احلسني عليه السالم  من اجـل ت 
شوائب الشرك واخلرافات والبدع واألهواء حىت يعيدوا ذلك درسـًا مـن جمـد أسـالفهم، ومحاسـتهم لإلسـالم،       

رد على خصومه بشىت األساليب الناجعة، وأنواع احلجج والرباهني الساطعة وتكريس قواهم لنصرته ومحايته، وال
وال شك أن هذا واجب متحتم، وفرض الزم على مجيع أبناء اإلسالم احملمدي، وكل منهم حبسب ما أعطـاه اهلل  

فنسـأل اهلل أن   من املقدرة واإلمكانات، اليت يستطيع اا القيام مبا أوجب اهلل عليه من النصر لدينه والـدعوة إليـه،  
مين على اجلميع بذلك، وأن يصل  قلوبنا وأعمالنا، وأن يقر أعني املسلمني مجيعًا بنصـر اإلسـالم الصـايف مـن     
الشوائب اسالم حممد واحلسني صلى اهلل عليهم وآله وسلم، وظهوره على مجيع خصومه يف القريب العاجل، إنه 

اجلاهلية وحـذر منـها، يف    ةالسالم هنى عن دعو هسني عليسبحانه خري مسؤول وأقرب جميب. كما ان االمام احل
نصوص كثرية بل قد جاءت هذه  النصوص تنهى عن مجيع أخالق اجلاهلية، وأعماهلم إال ما أقره اإلسـالم مـن   
 ذلك، وال ريب أن الدعوة إىل القومية العربية من أمر اجلاهلية، ألهنا دعوة إىل غري اإلسالم، ومناصرة لغري احل .

د عمل القوميون  املعاصرون من خالل أدواهتم املتعددة على فرض فكرهم على الشعوب بكل الطـرق  لق
الصورة غريهم ولكن الشعوب املؤمنة مل تلفظ اإلسالم رغم كـل احملـاوالت لتسـريب القوميـة مـن       ومل يظهر يف

رغيـب وترهيـب نظـم حكـم     خالل اإلعالم كمنهج فكر بديل ولكن االستبداد ال يقنع حرًا وال مقهورًا. ومع ت
 ًارفعت شعار القومية للمثقفني والساسة واالعالميني طغى الفكر القومي حلني لكن ظل االميان باإلسـالم كامنـ  

 ًاهنضـوي  ًا  النفو  فقد كانت جتارب وحكم القوميني كلها فاشلة سياسيًا عسكريًا اقتصاديًا ومل تقدم مشـروع 
لى شعور الشعوب ان اهلل ال يرضى عنـهم وقـد فطنـت الشـعوب اىل     للشعوب يغري ويبدل من حالتها فضاًل ع

للحياة وظهـر ذلـك مـع     ًاومنهج ًازيف شعاراهتم وان اخندع البعض فقد التزم الكثري من الشعوب باإلسالم دين
وكم جرت القومية على أهلها من ويالت وحروب طاحنة، وقودها النفو   الصحوة االسالمية ايل عمت العامل،

واألموال واألعراض، وعاقبتها متزي  الشـمل وغـر  العـداوة والشـحناء يف القلـوب، والتفريـ  بـني القبائـل         



﴿171﴾ 
 

وهـذا  ، (1)وان القومية واالسترقاق كانتا من اكرب اسباب احلروب والغزوات والفوضـى االجتماعيـة   والشعوب،
 ر يتنا  واممية ثورة احلسني عليه السالم  اخلالدة. االم

  

                                                           

 . 55: م1925،بغداد، اسعد مطبعة، ياسني، ال حسن حممد الشيخ اسالمية، مفاهيم( 1
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 الخاتمة

وتبقى ثورة االمام احلسني منارًا لألجيال القادمة ملا فيها من درو  وعرب وألهنا ثورة ربانية اريد هلا الـدوام  
والعنفـوان  يف كـل   مدى احلياة وجلميع العصور حىت تنهل  االجيال من معينها القيم واالخالق والوعي والنبل 

 زمان ومكان ملا حتمل يف طياهتا من درو  رفيعة، واليت نوجزها:

األديان السماوية كلها اليت سبقت االسالم  وأقر استتباعًا لذلك بتعددية  (عليه السالم)استوعبت ثورته  -1
ه  مل يلـغ  دينية وهذا االمر يتجسد مبشاركة جون املسيحي بثورته،   واملوايل مـن غـري العـرب كمـا أنَّـ     

السمات اخلاصة للبيئات اجملتمعية اليت انتشر فيها، فكان فيه العام واخلاص بالنسبة هلذه البيئات، العام، 
 .هو وحدة  اإلميانية، واخلاص هو تنوع املفاهيم االجتماعية، تبعًا لتنوع التكوينات اجملتمعية

يضرب اروع االمثلة يف مقارعة الطغيان ان  (عليه السالم)استطاع سيد شباب اهل اجلنة االمام احلسني  -2
و الظلم والظاملني وكانت حب  ثورة انتصار احل  على الباطل. كانت ثورة ليست كبـاقي الثـورات الـيت    
حدثت يف تاريخ االنسانية مجعاء، فهي ثورة لإلصالح، ولضمان مبدأ حرية االنسـان وكرامتـه، ومنحـه    

 0لذل واهلوانحقوقه وان يعيش حياة حرة كرمية بعيدة عن ا
احلسني مل يعد رمزًا للشيعة وال حىت للمسلمني وحدهم، بل هو رمز إنساين.. رمز اختـذه اكـرب ثـائر يف     -3

 .القرن العشرين رمزا له ذاك الزاهد الشجاع املهامتا غاندي مؤسس  دولة اهلند احلديثة 
الزناهة والصدق وقول خي ونبذ الفرقة، والتحلي بآاكدت هذه الثورة على التوحد ورص الصفوف والت -4

ومن خالل املكونات املشتركة بالثورة  و الذي حنن االن بـأمس احلاجـة اىل قـادة     احل  والعمل الصاحل،
واصحابه قوال وفعال وليس تسترا حتت خيمة اهل بيت رسـول   (علية السالم)يتحلون بأخالق احلسني 

  0اهلل

للبشرية يف نبذها للعنصـرية، والتميـز مـن خـالل       (علية السالم)ولعل ما قدمته  ثورة االمام احلسني   -5
اللون والعرق والدم يعد منوذجًا للتسام  واحملبة  مع رفضها للتفرقة العنصرية ونظرهتا  إىل البشر  نظرة 

 0واحدة على اختالف الواهنم واجناسهم، منطلقة يف ذلك من نظرة االسالم اىل البشر
تًا يف املعاملة بني البشر على اجلنس أو اللون أو اللسان، واذا وجـد  مل يكن يف هذه الثورة املعطاء   تفاو  -6

 .فقد  كان على أسا  الكماالت النفسية واألخالق الطيبة والعمل الصاحل القائم على اإلميان باهلل
لقد اظهرت الثورة موقف اإلسالم واالمام  جليًا يف حماربتهم للتفرقـة العنصـرية يف تشـريعهم احلكـيم      -7

لرق  تضيي  بابه الذى كان متسعا جدا قبل اإلسالم، وكذلك  فت  األبـواب الواسـعة لتحريـر    إلبطال ا
الرقي ، وإجياد منافذ كثرية لالنطالق من الرق إىل احلرية  وكذلك األمر باإلحسان إىل الرقي  حـىت حتـني   

 .الفرصة لعتقه

كونيـة    املنهج القومي القبلي باعتبـار إنَّ التضحية اليت قدمها االمام احلسني عليه السالم ال حتتكم اىل   -8
الفكر االسالمي ولوليته الالمتناهية، أذ ال ميكن حصر االسالم فكرًا وعقيدًة يف فئـة او قبيلـة مـا، وال    

 مساحة جغرافية او تاريخ ما. 

املشروع احلضاري على قاعدة اوسع، على خطى جده الرسول اخلـامت   (عليه السالم)لقد طرحت ثورته  -9
 عليه وآله وسلم  فقد دعى اهل بيته من بين هاشم ليبلغهم برسالته السماوية وليكونـوا نـواة   صلى اهلل

  0للبناء املستقبلي  ليكونوا نواة للمشروع االستشهادي، وليدرك من آمن به ومبشروعه
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 المصادر

 القرآن الكرمي 

 ،0 2007االسالم والعلمانية، د. عبد الكرمي سروش، دار الفكر اجلديد، النجف 
  0  2004االسالم يقود احلياة، حممد باقر الصدر، اصدار جممع الثقلني، بغداد 
 ،0م 2007االمام احلسني وارث ادم، د. علي شريعيت، مؤسسة دار الكتاب االسالمي،قم 
 ،0الفكر اجلديد، النجف، د.ت  ، دار11د. علي شريعيت،سلسلةافكارمعاصرة االمام علي يف حمنة الثالث 
 0هـ  1425اجملمع العاملي ألهل البيت ط بريوت، اية اهلل حممد باقر احلكيم، ،ثورة احلسني 
  0ثورة احلسني، حممد مهدي لس الدين، دار االندلس، بريوت، د.ت 
 ،0م  2000احلسني يقتل من جديد، الشيخ عبد اهلادي املهاجر، مكتبة املهاجر، النجف االشرف 
  0  2007الكوراين/مركز املصطفى للدراسات االسالمية، قم،حقوق االنسان عند اهل البيت،،ع،،/علي 
 ،0هـ   1392دراسات يف هنج البالغة، حممد مهدي لس الدين، دار الزهراء،بريوت 
   ،1424رسالتنا االسالمية بني االصالة والتغريب، الشيخ فؤاد كاظم املقدادي، جممع الـثقلني العلمي،بغـداد   

0 
 0  1425شيخ جميد الصائغ، مؤسسة النربا ، للطباعة والنشر، النجف،الشيعة رواد العدل والسالم. ال 
 ،19730ترمجة جناح الساعايت، دار اجلماهري،بريوت، فيدوسيييف، القومية االممية الربوليتارية 
 0  1997قوب، دار الغدير،بريوت،عكربالء الثورة واملأساة، احملامي امحد حسني ي 
  0 2002د. طاهر جابر علواين...مكتبة الشروق القاهرة، واملرتدين،ال اكراه بالدين اشكالية الردة 
 ،0  1972لينني، نصوص حول املسالة القومية، دار الطليعة بريوت 
 0  1954سالم ال يف حبمدون، حممد حسني ال كاشف الغطاء، املطبعة احليدرية، النجف،املثل العليا باإل 
 .م2002النجف االشرف، ب الشرقية،علي شريعيت، مؤسسة اآلدا مسؤولية املثقف، د. 
 ،0م  1925مفاهيم اسالمية، الشيخ حممد حسن ال ياسني، مطبعة، اسعد،بغداد 

 ،0م  2009مفاهيم حضارية، مؤسسة البالغ، مطبعة الصدر،طهران 
 0 1948. مطبعة الزهراء، النجف.582مقتل احلسني،، االيب املؤيد املوف  بن امحد املكي اخلوارزمي ت 
 دار السـوه للطباعـة والنشـر، طهـران،     224لى قتلى الطفوف، علي بن جعفر بـن طـاو  ت  امللهوف ع ،

 0هـ   1425
   موســوعة املصــطلحات السياســية والفلســفية والدوليــة، د. نــاظم عبــد الواحــد اجلاســور، دار النهضــة

 0  2008العربية،بريوت،
  ،الشـؤون الدوليـة،   -خلمـيين االمـام اخلميين،، ،،مؤسسـة تنظـيم ونشـر تـراث االمـام ا       هنضة عاشـوراء

 0  2010طهران،
       ،واقعة كربالء يف الوجدان الشعيب. الشيخ حممد مهدي لـس الدين،املؤسسـة الدوليـة للدراسـات والنشـر

 0م  2000بريوت،
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الزيارة األربعينية وأثرها في إرساء السلم االجتماعي 

 بين الشعوب
 

                      

 خضير نعمه هادي الدكتوراألستاذ المساعد 
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 الـرحيم الـرمحن اهلل بسم

 المقدمة 

 لتوافـد  وذلـك  امجـع  العامل مستوى على االعالمي صداها االربعينية الزيارة اخذت

 حتـت  يتوحـدوا  لكي املباركة الشعرية هذه إلحياء العامل بقاع اغلب من الغفرية احلشود

 والثـورة  واالبـاء  احلريـة  هلـم  جسد والذي)عليه السالم(  احلسني اإلمام االحرار ايب راية

 رسـول  جـده  من ورثه الذي العظيم اخلل  معاين لإلنسانية وجسد وجلائرين الظلم على

)عليـه السـالم(    طالـب  أيب ابن علي املؤمننيأمري  وأبيه)صلى اهلل عليه وآله وسلم(  اهلل

، هـ21 عام صفر من العشرين يف سنه كل يف حتصل الزيارة هذه فان  معروف هو وكما

 االديان مجيع تضم هي بل، حمدده فئه او دين او املذاهب من مبذهب خمتصه ليست وهي

 اجـل  من خرج)عليه السالم(  احلسني اإلمام ألن انواعها خمتلف على والفئات وملذاهب

 مجيـع  عـن  الباطـل  ونبـذ  اإلنسـان  حقـوق  عن والدفاع احل  واحقاق االنسانية املبادئ

)عليـه   احلسـني  اإلمام يقول، واهله بنفسه وضحى، املظلومة الشعوب خاصة الشعوب

 االصالح لطلب خرجت وامنا ظاملا وال مفسدًا وال بطرًا أشرًا وال ما خرجت الالسالم( 

 النفسـي  االصـالح  هـو  اذن)صلى اهلل عليه وآله وسـلم(   اهلل رسول جدي امة طلب يف

  إلرساء دستورا تكون ان ميكن مبادئ من حتمله ملا امجع العامل لشعوب واالخالقي والديين

 نـوات  تكـون  عامليـة  اجتماعية وحدة حتقي  كافـة وبالتايل النا  بني االجتماعي السلم

 .وملفسدين الطغاة ضد املظلومة الشعوب لوحـدة
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 إمنا انسان وهناية وفــاة  ليست ومبادئها واهدافها ودالالهتا االربعينية الزيارة هذه إن

االنسـانية   مسـرية  عمقـت  اهنـا  ذلـك  عــلى ولداللة ممات، وليست والده أربعينية هي

 امللحمة وابعادهـا  هذه مع للتفاعل العامل احناء كل من الزائرين هتافت خالل من السمحة

 القيـود  كل من االنسان حررت ألهنا كافة النا  بني واحملبة التآخي حتقي  يف االجتماعية

)عليـه   احلسـني  اإلمام يعترب وبالتايل االنسان أخيه مع احلر االنساين دون اللقاء حتول اليت

 بـين  لسـائر  االجتماعيـة  احلريـة والعدالـة   حتقيـ   علـى  االقدر النموذج وثورتهالسالم( 

 والظـامل  املنحـرف  الفكـر  أصحاب قبل من االسالم عن املشوهة الصورة وحمو املعمورة

 انسـان  وبني وغين فقري بني فرق ال سواسيه الزيارة هذه يف النا  جند ذلك على والداللة

 التسـاب   هـو  هلـم  املشترك اجلامع الن والون والقومية واجلنس املذهب حيث من واخر

 احلسـني  اإلمام والشرق عن الغرب يف املؤرخون كتبه مما آت وهذا الطاهر املرقد صوب

 قـرار  ألن لألكثريـة  رهينـة  ليست ومشروعيتها، ومبادئه اهدافه وانسانية)عليه السالم( 

 .الظاملني ضد نرباسًا لإلنسانية جعلها السيف على الدم انتصار

 يـذكرهم  اجملـاالت  خمتلـف  يف ومصـلحني  ودعـاة  عظماء شهد البشري التاريخ إن

 الـدموع  علـيهم  تتسـاقط  وال البشـر  ماليـني  إليهم تزحف لــم ولكن باحترام التاريخ

 مـن  عـام  1400 مـدى  على)عليه السالم(  احلسني اإلمام عــلى تساقطت كما احلارقة

 ميكـن  الزيارة األربعينيـة  هذه من املستنبطة والعرب الدر  أن الــقول خالصة استشهاده

 أرسـاء  علـى  والعمـل  العامل شعوب خمتلف بني الديين التأخي ارساء يف نرباسا تكون أن
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 يتحقـ   لكـي  اجلـنس  الدين أو أو املذهب حسب اآلخر ألغاء وعدم االجتماعي السلم

 .اإلنساين اجملتمع شرائ  خمتلف بني واحملبة واآلخاء اآلجتماعي العدل مبدأ
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 المبحث األول

 الزيارة األربعينية لغة واصطالحا
 

 فـأن  ولـذلك  ،عن آخـر  والعدول شيء إىل امليل مبضى( زور) مادة من زياره كلمة

 على يدل  واحد أصل والراء والواو، الزيارة تسمى اخلصوصية هذه حتمل اليت اللقاءات

 زار إذا وقيـل  (1)غـريك  عن عدل فقد زارك اذا ألنه، الزائر الباب ومن...  والعدول امليل

 واستئناسـا  له وتعظيما له إكراما املزور تعين العرف يف ولزياره(2) إليه مال أي، فالنا فالنا

  (3).به

واإلكرام  وآلنس، واحملبة امليل مع الرؤية تعين الزيارة كلمة مفهوم ان تقدم مما يتض 

 .واألخرين األسرة عن اإلعراض اىل باإلضافة

 توصـيتهم  مــعيار أن هــي)عليه السالم(  البيت أهل روايات يف الزيارة مفهوم إن

، واالجتمـاعي  الفـردي  البنـاء  فــي ودورها تأثريها ملستوى تابع عـليها وحثهم بالزيارة

 أدائهـا  التأكـد عــلى   كأن التوحيدي اجملتمع لبناء فائدة ذو الزيارة كانت  فكلما وبذلك

 والعلمـاء  األميـان  األقـارب واهـل   زيارة على احلث  مت فقد األسا  هذا وعــلى، أكثر

                                                           

.  والنشر للتأليف العامة املصرية املؤسسة، العرب لسان( هـ711 ت) الدين مجال حممد الفضل ابا، منظور ( ابن1
 . 333 ص، 4 ج( ت. د) مصر

 .335 ص، 4ج، نفسه املصدر( 2
 335 ص، 4ج نفسه املصدر( 3
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 م)علـيه  ممـاهتم  وبعـد  حيـاهتم  زمان يفالسالم(  م)عليه البيت وخاصة أهل اهلل وأولياء

 .(1)السالم(

 

)صلى اهلل عليه وآله وسلم((  اهلل رسول كان)) البخاري صحي  كتاب يف جاء فقد

 الليل آخر من خيرج )صلى اهلل عليه وآله وسلم( اهلل رسول من( عائشة) ليلتها كان كلما

، مؤجلـون  غدا توعدون ما واتاكـــم(مؤمنني قوم دار عليكم السالم: )فيقول البقيع إىل

 .(2) الفرقد بقيع ألهل اغفر اللهم، الحقون بكم اهلل شاء إن وأنا

 عنـد  القبور أهــل خاطب أنه)عليه السالم(  طالب ايب ابن علي اإلمام عن وروي 

 واحملـال  املوحشـة  الـديار  أهـل  يا الكوفة قائال من مقربة اقترابه صفني معركة من عودته

، الوحشـة  اهل يا، الوحدة أهل الغربة يا اهل يا، التربة أهـل يا، املظلمة والقبور املقفرة

 .(3) .. الح  تبع لكم وحنن، ساب  قرط لنا انتم

)صـلى اهلل عليـه    اهلل رسول لزيارة ثواب هناك أن جند التارخيية الروايات خالل من 

 سـأل )عليـه السـالم(    اإلمام احلسـني  أن فذكر)عليه السالم(  البيت وأهلوآله وسلم( 

)صلى  النيب فأجابه زارك؟ ملن ما! أبتاه يا))قائاًل: )صلى اهلل عليه وآله وسلم(  اهلل رسول

                                                           

 دار، قـم ، 1 ط، والتـاريخ  والسـنه  الكتـاب  يف)عليه السـالم(  احلسـني  اإلمـام  موسـوعة ، شهري الري حممد( 1
 .202 ص، 7 م، هـ1431 ،احلديث

 110 ص2،  ج ،م 1981 بريوت، الفكر دار ط، البخاري صحي ( هـ 252) امساعيل ابن حممد، البخاري( 2
، 1ط، ابـراهيم  الفضـل  ابو حممد حتقي ، البالغة هنج شرح( هـ 252) احلميد عبد الدين عز، احلديد ايب ابن( 3

 320  ص، 3 ج، م 1959  العربية الكتب احياء دار
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 كان !زارك أو أخاك زار أو أباك زار أو ميتا أو حيا زارين من! بين يااهلل عليه وآله وسلم( 

 .(1)ذنوبه من وأخلصه  القيامة يوم أزوره ان علي حقا

  

  

                                                           

 قم اراتاجلعفري عليه وعل  صححه، الزيارات كامل(، هـ 328 ت) حممد ابن جعفر القاسم ابو، قلويه ابن( 1
 ج، م 1981 بـريوت  2ط. الوفـاء  مؤسسـة ، االنـوار  حبـار (، هــ 1111 ت، )باقر حممد، اجمللس، 130 ص
 55 ص، 101
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 -الزيارة اصطالحا :

 شـهر  مـن  ،العشـرون  اليـوم  تعين فـــهي األربعني لزيارة االصطالحي املعىن أمـا

 يف)عليـه السـالم(    احلسني اإلمام استشهاد عـلـى يومــا (40) مرور يواف  الذي صفر

 الشـام  يف معاويـة  بـن  وبأمر يزيد زياد ابن اهلل عبيد جيش يد على بكربالء الطف واقعة

   السـجاد  احلسـني  بـن  وعـلي)عليه السالم(    زينب  العقيلة رجـوع صادف والــذي

 لزيـارة  كـربالء  أرض إلــى )عليه السـالم(   احلسني وأطفال األيتام برفقة )عليه السالم(

 . (1) إىل اجلسد املقد  رأسه ورجوع الشريف جسده

 علـى  يوما( 40) مرور متثل ألهنا وحبث دالله إلـى ال حيتاج االسم اــذا وتسميتها

 إحيـاءا  متثـل  كوهنـا  مـن آتية الزيارة هـذه وأمهية)عليه السالم(  احلسني اإلمام استشهاد

 النبوية. ومبادئه األخالقية اإلصالحية وتعاليمه)عليه السالم(  احلسني اإلمام لنهضة

 ،والباطـل  احلـ   دعوة بني ميزت اليت هــي)عليه السالم(  الشهداء سيد قضية إن 

 لكانـت  األمــوي  والطغيان الظلم بوجه ووقوفـــه)عليه السالم(  احلسني هنضة ولـوال

 اهلل رسـول  سـنة  عـن  واالبتعـاد  والظلـم  االحنـراف  من يرثى هلا حالة يف اإلسالمية األمه

 عنـدما  علــى األقــدام مشيا األربعني زيارة بدأت هنا من )صلى اهلل عليه وآله وسلم(،

اهلل  عبـد  بـــجابر بـن   الشـام  مـن  العائـد )عليـه السـالم(    البيت أهل مــوكب التقى

                                                           

 .35ص م2008 بغداد، واالستبصار اهلداية موسوعة االربعني زيارة، ياسني ال سلمان مهند( 1
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 أبـداهنم  إىل)عليه السالم(  البيت اهل رؤو  فيه رجعت الذي اليوم إنه كما، األنصاري

 . (1) كربالء يف

)عليه السـالم(   الشهداء سيد زيارة أمهية التارخيية الروايات خالل من بوضوح يتبني

 عـلى القادر أن)عليه السالم(  البيت أهل بإمامة معترف مؤمن كل عــلى زيارته ولزوم

 اهلل حقـوق  من حقا ترك بذلك قد يكون عنها وميتنع)عليه السالم(  احلسني اإلمام زيارة

 وحرم اجلفاء اذا البيت أهل وح )صلى اهلل عليه وآله وسلم(  ورسوله وتعاىل سبحانه

 غزيرة، منـها  وبركات آثار األربعني لزيارة أن ذلك على ، والدليل(2) وبركاهتا خرياهتا من

 سـيكون  وإنـه )عليـه السـالم(    احلسـني  لزائر اإلمـام  خاصا احتراما تويل اهلل مالئكة أن

  وتعـاىل  سـبحانه  اهلل لـه  ويغفـر  واملالئكـة السالم(  م)عليه البيت أهـل بدعاء مشموال

)صـلى اهلل عليـه    ورسوله اهلل له ويشفع غمه ويزيل رزقه من ويزيد بعمره ويطيل ذنوبه

 وحـكمة)عليه السالم(  الشهداء سيد زيارة حكمة ألن ،(3) لألخرين ويأذنوآله وسلم( 

 أهـداف  أهـم  إن يف ذلك  والسبب واحد شيء شهادته وحكمة له العزاء إقامة استمرار

 وتأكيـد (4) املسـلم  اجملتمـع  يف اجلهل إزالة هو، شهادته من)عليه السالم(  احلسني اإلمام

 اـا يلتزم أن جيب مــهيبة وآداب ومبادئ أهـداف الشهداء سيد لـزيارة فإن، ذلك عـلى

بعـض   قبل من األخرية  اآلونة فــي تصدر بدأت اليت السلوكيات بعض وخاصة الزائر

                                                           

 .115ص، بغداد، احملمدي الثورة اىل االنتماء ملسرية البداية روح، الربيعي طه( 1
 .210 ص، 7 م)عليه السالم(  احلسني اإلمام موسوعة، شهري الري حممد( 2
 .211 ـ-210ص، 7 م، نفسه املرجع( 3
 .212 ـ- 211ص، 7 م، نفسه املرجع( 4
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 اإلمام حــ  معرفة، الزيارة آدب األئمة، فمن مراقد الذهاب إىل عند اجلهلة األشخـاص

والــحزن   للزيـارة  والشـوق  الـقـــلب  وخشـوع  واإلخـالص )عليه السـالم(   احلسني

 اآلداب مــــن  وغريهـــا  للزيـارة  الـدخول قبل واالستئذان والصمت والوقار والنظافة

 . (1)اإلميانية واألخالق

 عبـادة  لـه  الـــعزاء  مراسيم وإقامة)عليه السالم(  احلسني زيارة أن القول وخالصة

وبنـاءا   النـا   بتأييد حتضى أن جيب كأصلها العبادات ان كيفية به السلم ومـــن كبريه

 آفـات  مـن  يعتـرب  السالم( م)عليه البيت أهـل بتأييد يتمتع ال عمل كل فإن ذلك على

 . (2) اجتنابه والضروري الواجب من ويكون الزيارة

  

                                                           

 .218ـ- 217 ص، 7م، نفسه املرجع( 1
 .218 ص، 7 م،نفسه املرجع( 2
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 المبحث الثاني

 فضائل زيارة األربعين  

 وأهـل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(  الرسول احاديث يف األربعني زيارة فضائل: أواًل
)صلى اهلل عليـه   اهلل باالرتباط برسول والبارز املـؤثر للدور نظراالسالم(  م)عليه البيت

 روايـات  وردت فقد، دنيويا و أخرويا اإلنسان يف الطاهـــرين بيته وأهـــلوآله وسلم( 
 ايب اإلمـام  فعـن ، مماهتم وبعد حياهتم يف اخلرين من أكثر لزيارهتم  التوجيه حــول عديدة
 يكـون  مـا  أفضل)عليه السالم(  احلسني زيارة أن: ))قال)عليه السالم(  الصادق عبد اهلل

 قـرب  زار مـن ) قـــال)عليه السالم(  الرضا احلسن أيب اإلمام وعـــن  ،(1) ((األعمال من
 بـن  جـابر  وعن ،(2)( عرشه اهلل فوق زار الفرات بشط)عليه السالم(  احلسني عبداهلل أيب
 فاطمـه  زار من)) قال)صلى اهلل عليه وآله وسلم(  اهلل الرسول عـــن األنصاري اهلل عبد
 زار ومـــن  فاطمـة  زار فكأمنـا )عليه السالم(  طالب أيب بن زار علي ومــن زارين فكأمنا
 هتـذيب  وفــي  ،(3)زارمهـا  فكأمنـا  ذريتـها  زار ومـن  عليـا  زار فكأمنـا  واحلسـني  احلسن

)صلى اهلل عليه وآلـه   النيب إن)عليه السالم(  طالب أيب بن علي عـن بإسناد األحكـــام
 قبـوركم  زار مــن ...  اجلنـة  بقاع من بقاعا ولدك وقرب قربك جعل اهلل أن له قالوسلم( 
 مـن  يرجـع  حىت ذنوبه وخرج من ،االسالم حجة بعد حجة سبعني ثواب له ذلك عدل

 .(4)..((  امه ولدته كيوم زيارتكم
 

                                                           

 .49 ص، 101 ج االنوار حبار، اجمللس، 278ص، الزيارات كامل، قلويه ابن( 1
 الكتـب  دار ،3ط،املوسـوي  حسـن.  حتقيـ  ، االحكـام  هتـذيب (، هــ 420 ت) احلسـن  ابن حممد، الطوسي( 2

(، هـ 588 ت) علي ابن حممد جعفر ابو، اشوب شهر ابن، 42 ص، 2 ج، ش 1332، طهران، اإلسالمية
 128ص.، 4ج، م 2009، بريوت، 1 ط، األعلم مؤسسة، طالب ايب ال مناقب

 ص، 101ج، االنوار حبار ،اجمللس، 414ص، هـ1414 قم، والنشر للطباعة الثقافة دار، املايل كتاب الطوسي( 3
29. 

 .42ص، 2ج، االحكام هتذيب، الطوسي، 255ص، الزيارات كامل، قولويه ابن( 4
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 أيب فعن مثال كاملشي)عليه السالم(  احلسني قرب زيارة يف مشقة هناك إذا كانت  أما
 قـرب  أتـى  مـــن :  ))يقـول )عليـه السـالم(   الصـادق   أبا عبـد اهلل  مسعت: الصادق قال:

، سيئة الف عنه وحما ،حسنة ألف خطوه بكــل له اهلل كتب ماشيا)عليه السالم( احلسني
 قـرب  أتـى  من: قال)عليه السالم(  الصادق عبداهلل أيب اإلمام وعن، (1) درجة الف له ورفع

 ولـد  مـن  رقبـة  عت  يرفعها ويضعها قدم بكل له اهلل كتب ماشيأ)عليه السالم( احلسني
 إمساعيل

(2). 
 وتكرارهـا  الشـهداء  سيد زيارة على تؤكد اليت الروايات يف التأهل خالل من يبني 
 يشـمل  أنـه  بل عباديه فلسفة على ال يشتمل العمل هذا أن، وحسناهتا وبركاهتا وأمهيتها
)عليه السـالم(   الشهداء سيد لزيارة والرسالة سياسية ،أيضا عميقة سياسية فلسفة على
 األرضية اعداد يهدف الثقافية احلركة هذه دوما عن اخلرافات ازاحة توجب نفسها يف هي

 لزيارتـه  السياسـية   الرسالة فأن ولذلك قبل، من بيانه مت الذي األصيل اإلسالمي للنظام
 عميقـة  نظـرة  القـاء  خـالل  ومــن  بنائية أمهية لـها العبادية تفوق الرسالة)عليه السالم( 

 وأفضل فريضة فـي تعتربها واليت األربعينية الزيارة  شأن يف الواردة الروايات إىل وشاملة
 مطلوبـا  امرا واملشقة املعاناة حتمل تعــد لــهـــا كثريه وبركات فضائل وتذكر األعمال

)عليه السـالم(  احلسـني  قـال : قـال ، شهاب ايب احمللى وعــن، األربعينية الزيارة سبيل يف
)صلى اهلل  اهلل رسول فقال ؟ زارك مـا ملن ابتاه يا)صلى اهلل عليه وآله وسلم(  اهلل لرسول

، زارك او خـاك أ زار او أبـاك  أو زار، ميتـا  او حيا زارين  مــن يا بينعليه وآله وسلم( : 
 جعفـر  اإلمـام  ، وعـن (3) ..(( ذنوبـه  مـن  واخلصـه  القيامة يوم ازوره أن علي حقا كان

 حتضر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(  مــحمد بنت فاطمه إن: )قال)عليه السالم(  الصادق

                                                           

 .255ص، الزيارة كامل، قلويه ابن، 77 ص، 52ص، 2 ج، االحكام هتذيب،  الطوسي( 1
 .32ص، 101ج، االنوار حبار، اجمللس، 257ص، الزيارة كامل، قلويه ابن( 2
 4ج(، ت.د) ،بـريوت  1 ط، الفجـر  منشـورات ، الكـايف  اصـول (، هــ 339ت) حممـد  جعفـر  اب، الكليني( 3

 .414ص، األماليج، الطوسي، 548ص
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 ..(( ذنـوام  هلـم  فتسـتغفر )عليه السـالم(  احلسني إبنها قرب لزوار
 عـــلى  والداللـة  ،(1)

)صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(      اهلل رسول عند)عليه السالم(  احلسني ومزنلة عظمـــة
)صـلى اهلل عليـه وآلـه     اهلل رسول عـلى جدي دخلت)) :)عليه السالم( احلسني قــول

 أيب فقال،  واألرض السموات يا زين  مرحبًا لــي فقال، كعـــب بن أيب وعندهوسلم( 
 بعـثين  والـذي لى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(    )ص فقال زينتها غريك يكون كيف، كعب بن

 ملصـباح  وأنه العرش ميني على مكتوب األرض وانه يف منه أكرب السماء لفي أنه بالـح 
)صـلى اهلل عليـه وآلـه     اهلل لرسـول  الشـريف  احلـديث  ، هذا(2) ((النجاة وسفينة اهلدى

 مبظهر العرش أخــرى عرفت روايات وهنالك، العامل هـــو العرش أن لنا يبنيوسلم( 
)عليه السالم(  احلسني فأن لذلك، وهكذا وقدره عــلـــم إنه وقالت مظاهره مــن آخر

 ميـني  علـى  امسـه  مكتـوب )صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم(    الرسول حديث ضوء عـــلى
 يستطيع ال الذي  االنساين الكمال منتهى وهو العلم هو والعرش كذلك والعقل العرش
 اإلنسـان  الكمـال  إلـــى مسري)عليه السالم(  احلسني إىل واملسري فوقه ما ادراك االنسان
 مـن  يقدمه الزائـر  مــا حسب وحسناهتا الزيارة املباركة هو فضائلها هذه أمهية لنا يتض 
 حتـدث  والـيت  السنن من تعترب اليت)عليه السالم(   احلسني قرب اىل املسري وخاصة مشقة
 ان،))فيهـا  عديـده  روايات املختلفة الصحاح كتب وردت فقد، الفقهاء من الكثري عنها
 ،(3) راكبـاً  ماشـيًا او  كلسـبت  قبـاء  مسـجد  يايت كان)صلى اهلل عليه وآله وسلم(  النيب

 عالمـات  إن)) :)عليـه السـالم(   العسـكري  احلسن اإلمام  قــول ذلك عـــلى وتأكيدًا
 الرمحن اهلل باسم اجلهر وثالثها اجلبني تعقري وثانيها اخلمس الصلوات أوهلا مخس املؤمن
 ..((التختم باليمني وخامسها األربعني زيارة ورابعها الرحيم

(4). 

                                                           

 .55ص، 101ج، االنوار حبار، اجمللس، 231 ص، الزيارات كامل، قلويه ابن( 1
، 2ج، م1927 االشـرف  النجـف ، اهلـدى  مكتبـة ، القمـي  تفسـري (، هــ 329 ت) علـي  احلسن ابو، القمي( 2

 .590ص، 2ج، االعمال اقبال، طاوو  ابن، 22ص
 .589ص، 2ج، االعمال اقبال، طاوو  ابن( 3
 .25ص، 101ج، االنوار حبار، اجمللس، 41ص، الزيارات كامل، قولوه ابن( 4
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 ثانيًا: اول من زار قبر اإلمام الحسين )عليه السالم(.

ــد  ــاريخ مصــادر يف البحــث بع ــة اإلســالمي الت ــن اول ملعرف ــام زار م ــرب اإلم  ق
 زار من أول مها العويف وعطية األنصاري اهلل عبد بن جابر فذكران ،)عليه السالم(احلسني

)عليـه السـالم(    احلسني ابن بن علي اإلمام قبل من دفنه بعد)عليه السالم(  احلسني قرب
لقـرب   اجلعفـي  احلـر  بـن  اهلل عبـد  هو)عليه السالم(  احلسني قرب زار من أول إن وقيل

 فأسـتعرب   القـوم  مصـارع  إىل ونظر اجلعفي وقف وعندما، الطاهر اجلسد من مـوضعه
 :. فيها قال بقصيده ورثاه ،)عليه السالم( احلسني باكيًا

 غـادر معه غـادر امري يقول
 

 فاطمة ابن الشهيد قاتلت كنت إال 
 

 نصرته أكـــون إال نــدمي فوا
 

 نادمــة ال تسدد  نفس كـــل إال 
 

 جبـحـفـل اسيـر ان مرارا أهم
 

 (1)ظامله احل  عن زاغت فئة  إىل 
 

              

 زار من اول كــان األنصاري اهلل عبد بن جابر ان ذكـــرت التارخيية الصادر اغلب ان إال
 الشام من العائد)عليه السالم(  البيت أهل مبوكب والتقائه)عليه السالم(  احلسني قرب

                          (2))عليـه السـالم(    احلسني بن اخيها علي وابن)عليه السالم(  زينب العقيلة بقيادة
 جـابر  مـوىل  عطا عــن مروية واحاديث تارخيية روايات هناك ان ذلك علـى والدليل

 صـفر  مـن  العشرين يوم عبداهلل بن جابر مـــع كنت)) قائاًل: األنصاري اهلل عبد بن
 قـال  مث طاهرا مــعـه كـــان قميصا وليس شريعتها اغتسل الغاضرية، وصلنا فلما
  رأسـه  عـلـــى  فجعل منه ،سعد معي قلت ؟ عطا يا الطيب من امــعــك:  لــي
)عليـه    احلسـني  رأ  عــنـــد  وقـف   حــتــى  حـــافياً  مشى مث، جسده وسائر

 آل يا عليكم السالم:  يقول مسعته فاق فلما عليه مغشيًا مث خر  ثالثًا  وكربالسالم(  

                                                           

 .589ص، 2ج، االعمال اقبال، طاوو  ابن( 1
، االنـوار  حبـار  ، اجمللـس ، 589ص،2ج العامـل  اقبـال ، طـاوو   ابن، 231ص، الزيارات كامل، قولوه ابن( 2

، 4ج، البلـدان  معجم، احلموي ياقوت، كربالء من قريبه الكوفة نواحي من قريه، ، الغضارية52ص 101ج
 .183ص
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 وحتديدًا عام كل فــي متبعة ُسنة  األربعينية زيارة اصبحت ذلك ، بعـــد(1) ..(( اهلل
 صفر. من العشرين ويف عاشوراء يف

 

  

                                                           

 .57ص، 101ج، االنوار حبار، اجمللس( 1
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 المبحث الثالث

 المبادئ اإلنسانية للزيارة األربعينية وتأثيرها على مستقبل العالم اإلنساني

 

 أواًل: انسانية ثورة الحسين )عليه السالم(

)عليـه   احلسـني  اإلمـام  لعقائد وموسوعة كتاب وافضل اكرم األربعينية زيارة تعترب
 دينه كـــان مهما الزائر جنعل وحيث امليدانية املكتبات عامل يف ومعارفه ، وفكرهالسالم(
 اإلهلية بالعقائد قلبه وتنوير منه والتزود الــكلــمات هذه أشوق لقراءة وقوميته ومذهبه
 روح داخلـه  يف حيمـل  الزائـر  هـذا  مــادام  الباطـل  أهل اختلقها اليت البدع ونبذ احلقة

 جنـد  حيـث  ذلك لكـثري  على  واألدلة الشواهد وحيث واحلقيقة العلم وطلب اإلنسانية
الديانات  خمتلف وفـي واملستشرقني واألجانب الـــعرب واملفكرين العلماء مــن الكثري
)عليـه   اإلمـام  عقائد ولــكـن باطلة مبعتقدات يعتقدون كـــانوا حيث استبصروا قـد

 هـذه  احتضـنوا  مث ومـــن  عقائـدهم  بطـالن  يوفقون ملعرفـة  جعلتهم اليت هيالسالم( 
 .(1))صلى اهلل عليه وآله وسلم( اهلل رسول جــده عقائد ذاهتا وهي السمحة العقائد

)عليه احلسـني  اإلمـام  عـن  كتبـوا  مــذاهبهم  مبختلف اإلنساين العامل مــفكري إن
 وحـدة  أجــل  مـــن  بيننـا  الـــرابط)عليه السالم(  اإلمام ثورة فلنجعل لذلكالسالم( 
 اهــــداف  مـــن  البنـاءة  واألفعـال  العـرب  منـها  مستلهمني ظالهلا حتت جنتمع انسانية
ومبادئهـا   مجعــاء لإلنسانية الكبري لــعطائهـا)عليه السالم(  احلسني  ثورة ألن ومبادئ
 كوهنـا  السلمي بالتعايش  التآخي اىل طريقة وحـددت  اإلنساين اجملتمع مجعت السمحة
 بالــمحبـــة  األخـرى  دون والــــطوائف   األطـراف  لـــكـــل اخلري عن أرادة املعرب

 رسـالته  حتمله ملا اإلنسانية إمام فهو اآلخر ألخيه اإلنسان األنسان حب علـــى والتعاون
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 فــي  شـعلة  أوقـدت )عليه السـالم(   ملحمة اإلمام كون مجعاء للبشرية كرمية معاين من
 الـزمن  مـدى  جـدوهتا علـى   تنطفـئ  ومل هـذا  يومنـا  إىل عام 1400 منذ التاريخ أعماق

 لالسـتئثار  والترهيـب  الترغيـب  عـن  اإلنساين، بعيـداً  الفكر ثورة فيها جتلت ومستمرة
 بـني  املسـاواة  يف والتزامهـا  احملمديـة  الرسـالة  مبادئ عن بعيدًا احلكم وتوريث بالسلطة
 العبوديـة ومقارعـة   من التحرير اسا  على القائمة ستضعفنيامل حقوق وضمان النا 
 والفساد الظلم

(1).  

 استشـهاد  الـثمن  وكان طريقها لإلنسانية انارت اليت كربالء واقعة هـي هـــذه اذن
 حاضـرة  تبقى أن وتعالـى سبحانه اهلل هلا كتب واليت ، وعائلته)عليه السالم( األحرار أيب

 الواقعـة  هـذه  انسـانية  عن وللتعبري، وتفاقمت احداثه كثرت مهما  التاريخ واجهة على
 بـاملاليني  تعـدادهم  يبلـغ  الـذين  الـزوار  وضـيافة  برعايـة  تكفلـوا  قد العراق أهايل جند

 مـن  تشـهده  ملـا  العـامل  وأذهــــل  حـري  تارخييًا حدثا الزيارة هذه اصبحت وهــكـــذا
 والـربد  احلـر  رغـم  العراق حمافظات مجيع من األقدام عــلى املشي أوهلا طقو  فــريدة

 جتسـيد  العـامل، وهـذا   احنـاء  خمتلـف  من كبرية اعداد إىل مليونية اضافة  وبأعداد واملطر
 فأصبحت  والطغيان الظلم ورفض احل  اىل تدعو اليت لإلنسانية  الــحقيقي للمــعـىن

 البقـاء  علـى  واصـراراً  اـاءاً  تزداد أهنا إال السنني تقادم من الــرغم وعــلى للعامل منارًا
 .اجلميع أذهلت اليت املناسبة العاملية هذه إلحياء

  للتاريخ)عليه السالم(  احلسني استشهاد قضية  واستنبط  دون اإلنساين الضمري إن
 ليسـت  املشـروعية  كـون  عـن  معلنًا العصور امتداد على اخلـالد للوجدان حــفـظــًا

 تقـف   اإلنسـانية  ان جنـد  ومن هنـا  ،السيف لىع الدم انتصار قرار ألنه رهينة لألكثرية
 مقـامني  الواقـع  وابعـاد  األحـداث  مــن  لتستمد)عليه السالم(   احلسني ضري  امـــام
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)عليـه السـالم(    اإلمـام  أربعينية إن ، ومبا(1) البشرية لكل تارخيي كإرث التضحية حدث
 فقـد ، بـاهلل  والكفـر والشـرك   اجلهل ضد احملمدية الثورة اىل االنتماء ملسرية البداية روح

 الشعائر الـيت  ممارسة طقو  من مهمًا طقسا لتكون وعقائدية دينيه مناسبه الــى حتولت
 بالـدين  اخللـ   يف احياؤه ما ميكن حتىي اليت النفس إىل الولوج فـــي االستمرار هلا أريد
 من االن اليه وصلت ما الـى لتصل التاريخ عرب تدرجت اليت هذه املناسبة، البيت وأهل
 علــى شاهدًا إال خمتلفة ديانات مـــن وبعضها العامل احناء خمتلف من الزوار ماليني اداء
 العـرب  الـزوار  املاليـني مــن   ويؤديها العامل حدث أصبحت اليت احلسينية النهضة هذه

 الشعائر جسد نفخت فــي  اليت البداية روح بقاء يعين تارخيها وأن واألجانب واملسلمني
 العامل احناء خمتلف من الثقافات مجيع وملتقى الدينية الطقو  عالمات من واحدة لتكون
)عليـه   احلسـني  اإلمـام  يقول الزيارة هذه مجعتها اليت اإلنسانية للعالقات جتسيد وهــذا

 اإلصـالح  لطلب خرجت وإمنا ظاملًا وال مفسدًا وال والبطرًا اشرًا ما خرجتالسالم( ))
 عـن  بـاملعروف وهنـي   لألمـر )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(      اهلل رسـول  جـدي  امة يف

 .(2)..((املنكر

 

 المبادئ اإلنسانية لثورة الحسين )عليه السالم( :ثانيًا 

 الغفـرية  احلشـود  لتوافد وذلك العامل مستوى على امهيتها األربعينية الزيارة أخذت
 أيب رايـة  حتـت  يتوحـدوا   ولكـي  املقدسـة  الشعرية هذه إلحياء العامل بقاع اغلب مــن

 واجلـائرين  الظلـم  والثـورة علـى   واإلبـاء  احلرية هلم جسد الذي)عليه السالم(  األحرار
 وأبيـه )عليـه السـالم(    اهلل رسول جده عن ورثه الذي العظيم اخلل  مــعاين هلم وجسد
 القصة كوهنا برزت اإلنسانية مبادئها وامهية)عليه السالم(  طالب ايب بن علي املؤمنني امري
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 دفنـها  و حـاولوا العصور عرب حاربوها عن الذين رغمًا واستمرت ظهرت اليت الوحيدة
 سـباهتم  مـن  اإلنسانية لتفـيقهم  وضمري مشاعر هزت اليت القصة وهي التاريخ طيات يف

 اخلطـوط  رمسـت  اإلسـالمية والـيت   الرسـالة  وبقـاء  اسـتقامة  عــلى حافظت اليت وهي
 والثـورة  واحلـ   العـدل  حنو البشرية مسار مبادئها حددت واليت للحياة، العريضة احلقة

)صلى اهلل  اهلل رسول رحيانة)عليه السالم(  اإلمام احلسني استشهاد بفضل الباطل عــلى
االستشـهاد   هـذا  النجاة وسفينة اجلنة أهـل شباب وسيد التقي وإمامعليه وآله وسلم( 

 ونكـران الـذات   والفـداء  التضـحية  معـاين  بكـل  أتسـم  الـذي  نوعه مــن الــفـــريد
)صلى اهلل عليه وآلـه   املصطفى جــده رسالة وصوت األمة اصالح أجل من والشجاعة
، النـور  بـروح  الظالم وسحــ  الـحــ  بسالح الباطل وحتدي االحنراف مــنوسلم( 
 هـو   اإلنسـانية  مبادئها علــى وتأكيدا)عليه السالم(،  احلسني اإلمام جسده هذا كـــل
 اللــــذان  األربعينيـة  لـزوار  والعقـول  والنفـو   األبدان جيمع الذي والتالحم التراحم
 القـادر  الروحــــي   ذلـك التجـاذب   الشـهداء  سـيد   زيـارة  هو واحد هـدف حجهم

 الّلحمة ومحاية والوفاء والوالء االخاء معاين وجتذير التفرقة، اسباب مــحـــو عــلـــى
 تعجـز  الـذي  األمـر، األخرى الشعوب وبني الـــواحــد الشعب أبناء بني االجتماعية

 نضـريه،   اإلتيـان  عـن  املعاصـرة  اإلنسـانية  واملشـاريع  واألديان األيدولوجيات أعظم عنه
 علي عن أبيه عن احلمري اهلل عبد بن حممد ذكره ما معانيها وعم  أمهيتها على والداللة

 بـن  ابـان  عـن  ،البصـري  محـاد  بن اهلل عبد عن خالد بن حممد عــن، سامل بن حممد بن
 السـماء  إن، زراره يـا )) :)عليـه السـالم(   الصادق عبداهلل ابو قال: قال زرارة عن عثمان
 يومـا أربعني بكت األرض وان بالدم صباحا أربعني)عليه السالم(  احلسني عــلى بكت

 تفجـرت  البحـار  وأن، واحلمـرة  بالكسوف صباحا أربعني بكت الشمس وأن، بالسواد
 )عليه السالم(( احلسني على صباحا أربعني بكت املالئكة وأن

 مقـد   معـىن  فـأي  ،(1)
 جسد مبدئ  حدث عشوراء، ))الشريازي حسن الشهيد يقــول، اجلليلة الثورة لـــهذه
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 ميكـن  ال مسـتمر  فعاشوراء الطاغي الباطل عـلــى املكبوت احل  ثورة فــهــي انساين
 ذاكـرة  مـــن  تنمحـي  ال الـيت  الكون مبادئ بقية مــع االنسانية ذاكرة احلياة من مسحه
 واحلـ   الدينية احلرية باب من تنطل  وعامليه حضارية سلمية تظاهرة أكرب وهـي، احلياة
 أو طائفه أو دين ألي اإلساءة او دون التأثري مناسبة نراها اليت بالطريقة الشعائر ممارسة يف

 .(1)(( مذهب
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 المبحث الرابع

 واثرها في إرساء  السلم االجتماعية بين الشعوب . ةالزيارة األربعيني

  

 

 أوال :. اثر الزيارة األربعينية في تحقيق التكامل اإلنساني بين الشعوب.

 هلـا  إجـالال   التـاريخ  يقـف  والعظيمـة  األليمة املناسبة هذه عـــن نتحدث عندما
 ومبادئ قيم من، اخلالدة املناسبة هـذه تعنيه ما امــام اجلليل خبشوع هي حديثنا ويسب 
 البشـرية حنـو   مسـار  حـددت  واليت، للحياة احلية العرقة الـخطوط رمست سامية ومعاين
 الـذي )عليه السـالم(   احلسني اإلمام استشهاد بفضل  الباطل على والثورة واحل  العدل
 هـذه  ونيـؤد  العـامل  خمتلـف  مـن  النا  ماليني جعلت عظيمه مببادئ احلرية طري  عبد

 وبالتايل الزيارة هذه مناسك  ألداء جيتمع عامل صغري األربعني زيارة اصبحت حبيث الزيارة
 حتت امجع العامل يعيش مظلة تصب  أن ميكن ومعانيها ومبادئها الزيارة هـــذه مظلة فأن

 سوف واللون، وبالتايل واجلنس  واملذهب الدين حيث من وفقري غين بني فرق ال لوائها
العدالـة   حتقي  وبالتايل والطغيان الظلم على للقضاء أمجـع للبشر االهلية العدالة تتحق 

 .كافة الشعوب بني االجتماعية

 ألهنا احلرية معىن جتسيد يف احلي الشاهد وهي  امجع للعامل السالم الزيارة هذه متثل  
 أخيـه  مـع  احلـر  اإلنسـاين  اللقـاء  دون حتول اليت واألسيجة القيود مـن كل األنسان حترر

 على األقــدر منوذج إال)عليه السالم(  احلسني األربعينية لألمام فالزيارة وبالتايل األنسان
، احلكام وجور الطغيان والعبودية ضد اإلنسان بين لسائر والسالم احلرية رسول يكون أن

 مـا  ذلـك  على مثال وخري واملنحرفني، املتطرفني قبل من لإلسالم املشوهة الصورة وحمو
 ألداء النا  بني اقتصادي وتكافل اجتماعية عدالة مـن العراق فـــي الزيارة هذه حققته
 االجتماعيـة  فالعدالـة ، البشـر  ملاليني واملعنوية املادية بأمورها والتكفل الزيارة هذه مهام
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 الزيـارة  تلـك  يف صـوره  بأروع جتسد النا  خمتلف النا  بني االجتماعي السلم حتق 
 أو اجلنس او واملذهب الدين حيث وفقري مــن وغين ومسود سيد بني ال فرق أذ املباركة
 (1) ممات  هناية وليس حياة والدة هي اليت الزيارة هذه مراسيم ألداء يتساب  الـكل اللون،
 غـريت  الـيت  الواقعـة  هذه أمهية يدركون ال الذين من الكثري هناك إن ذلك على والدليل
 خمتلفـة  ومـذاهب  أديـان  ومن كثريون وهؤالء مشرق إىل ظلم من التاريخ البشري جمرى

 وخاصـة  الطريقـة  اـذه  احلسـيين  هـذه الشـعائر   على احياء اإلصرار هذا ملاذا يتساءلون
 دم ألنـه  اإلنسانية عــرفته دم بأطهر ثراها طهر كربالء إىل األقدام عــلى مشيا األربعينية

 العـاملني  نسـاء  سـيدة  الزهراء فاطمة وابن)صلى اهلل عليه وآله وسلم(  اهلل رسول رحيانة
 شـر  مـن  احملمديـة  الرسـالة ( الفقار ذو) بسيفه انقذ الذي الكرار حيدر وابن اجلنة ومثرة
 .الكفار

 بشـريه  بـإرادة  ليس هـــو، امجع العامل  واذهــل ودوخ حري الشعائر هذه احياء إن
 الـذين  تسـاؤالت  علـى  اجابتنـا  جممـل  يف ذلـك  على والدليل خالصه  اإلهلية أرادة بل

 خمتلـف  فـــي  كثـر  عظمـاء  البشري شـهد  التاريخ أن، هي جدا ببساطه علينا يعيبوهنا
 املسي  والسيد ايوب واإلغريقي غاندي مثل وحمررين وفالسفة  وثوار علماء من اجملاالت

، بعـــد )عليه السالم( املسي  رسالة محل الذي يولس والقديس الكبري العني وفيلسوف
 تغـري  احـدثوا  هـؤالء  وكـل املصلحني الدعاة الــى باإلضافة اليه وجل عز اهلل رفعه أن

 ماليـني  الـيهم  تـزف  لــم  ولكـن  باحترام التاريخ ويذكرهم البشري التاريخ يف ملموسا
 الـدموع  علـيهم  تتسـاقط  ولــم )عليه السالم( احلسني اإلمام أربعينية يف كمـــا البشر
 يسـتذكر  كمـا  التـاريخ  يستذكرهم ومل)عليه السالم(   احلسني اإلمام على تساقطت كما

 . عام 1400 مدى على)عليه السالم( اإلمام 
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 اهلل عبـد  أيب مصـاب  عــلى  بكـت  نفسـها  هـي  اليت السماء  أرادة  فعال هي إذن
 كثريون بشهداء مقارنه اخرى زاوية من الواقعة هذه اىل نظرنا واذا)عليه السالم(  احلسني

)عليـه   احلسـني  اإلمـام  اـا  استشهد اليت بالطريقة استشهد من فيهم جند ومل، التاريخ يف
بعـدد   املتقاتلة القوه طريف أحد فيها كان التاريخ شهدها اليت الواقعة وان خاصةالسالم( 

 عـدة  يفوقهم لئيم عدو مقابل عسكريه عده وبال وامرأه وطفل رجل بني شخصا (72)
 احلـرب  وعـدة  األسـلحة  انـواع  بكل جمهزين واكثرمقاتل الف( 30) قوامها بلغ وعددا
  .(1) انذال
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فـي حق انسانية ثورة الحسين  : اقوال العلماء والمؤرخين األجانباثاني

 )عليه السالم( وشموليتها المتصفح لحركة

 ثـورة  مببـادئ  والسياسـيني  والـدعاة  واملفكـرين  العلماء تأثري مدى يالحظ التاريخ 
 تسـتقي  عاشـوراء  فمـن ، واملسـتعبدة  املظلومة الشعوب خاصة)عليه السالم(   احلسني
 حقـوق  مبـادئ  إىل اشـد الـداعني   مـن )عليه السالم(  فألمام، والعرب الدرو  اإلنسانية
 املبادئ تلك اىل اجملردة النظرية العوة حبدود يكتفي مل وانه االنتهاك مـن وصيانتها األنسان
 . (1) واملساوة والعدل احل  يسوده عامل اجل من بيته واهل بنفسه وضحى عمليا

 وليست وبعث وقيامة احياء أربعينية تعترب)عليه السالم(  احلسني اإلمام اربعينية إن
 والداللـة  ممـات  أربعينيـة  وليسـت  والدة أربعينيـة  اهنـا  آخر مبعىن أو وهناية وفاة أربعينية
 أحنـاء  بكـل  الواسعة واملشاركة التهافت هو اإلنسانية مسرية تعم  األربعينية أن عـــلى
 النـا   مـا قالـه   املثال سبيل على اإلنسانية وأبعادها احلسينية القضية مع للتفاعل العامل
 هــذه  قـال  دون تـن  ال  تـام  اهلنـدي  للمـؤمتر  السـاب   فـالرئيس   القضـية  هـذه  حب 

 الفكـر  مسـتوى  رفعـت )عليـه السـالم(    احلسني اإلمام شهادة مثل الكربى التضحيات
 اآلثـاري  الـدوام، وقـول   على وتذكر االبد الــى تبقى ان الـذكرى اذه وخلفه االنساين

 االنسـانية  تـاريخ  يف شـهاده  ابلـغ   علـي  ابن حلسني قدم لقد لوفنس: " وليم اإلنكليزي
 غولد اجننا  اهلنكاري املستشرق ، وقول(2) الفذة" البطولة مستوى اىل  وارتفع مبأساته

 ساحــة  زودة داميـًا وقـد   نزاعـاً  االمـوي  والغاصب علي ابن احلسني بني "قام تسيهر: 
مظهـر   اليـوم  حىت عليهم احلـداد اكتسب الشهداء من كبري بعدد االسالم تاريخ كربالء
 .(3) عاطفيا"

                                                           

 .50ص، نفسه املرجع( 1
 .51ص، اإلسالمية الشعوب تاريخ، بروكلمان كارل( 2
 .301ص، العربية اجلزيرة كتاب، هو كارت .ج. د( 3
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 غانـدي:  املهامتـا  يقـول )عليـه السـالم(    احلسـني  ثـورة  معىن عــن رائع تعبري ويف
.  ج.  د النكليـزي  املستشرق ، أما(1) فانتصر" مظلومًا اكون كيف احلسني من "تعلمت
 والعواطف كربالء يف احلسني مشهد اىل تدخل اليت الزوار صفوف "دلت فقال: هوكارت

 املظـاهر  هـذه  كـل  باسـره  االسـالمي  العامل يف حمرم من العاشر يف تؤججها تزال ما اليت
 .(2) جمتمعه" حياهتم ايام من اكثر القديسني ينفع املوت ان على لتدل استمرت

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           

 .32ص، نفسه املرجع( 1
 .30ص نفسه املرجع( 2
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ةالخاتم  

 األربعينية الزيارة من نستخلصها أن ميكن ودينية وعلمية روحية وعرب درو  هناك
 :. امهها

 االخـالق  مـع  العهـد  وجتديـد  هليـه  اال بالتعاليم النفو  وتذكري جتديد هي:. أوال
 . والقيم النبيلة السامية

 اإلهليـة  والتكـاليف  بالواجـب  االنسـان  تـذكر )عليه السالم(  احلسني ثورة:.   ثانيا
 والنسيان. السهو مقابل

 الـدنيا  امـام  لتقف األخرة مبشاهد االنسان تذكر)عليه السالم(  احلسني ثورة:.  ثالثا
  رغباهتا. يف

  وتعاىل سبحانه اهلل رضا عن تعرب االربعني زيارة ان:. رابعا

)عليه السالم(  احلسني استشهد اجلها من اليت  اإلسالمية املبادئ نصرت:. خامسا
 . اإلسالمية الشريعة وتطبي  واحلرية والكرامة العدل يف

 اجلهادي الثوري االسالمي وخطه)عليه السالم(  لألمام البيعة جتديد:. سادسا

 رسـول  ومواسـاة  الشـام  مـن  عودهتم بعد)عليه السالم( البيت اهل مواساة:. سابعا
 .)عليه السالم( املؤمنني وأمري)عليه السالم(  والزهراء)صلى اهلل عليه وآله وسلم( اهلل
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 الدروس التربوية في الزيارة األربعينية

 موعظة تغيير وإصالح

 

 

 

 

 خمائل شاكر الجمالّي  الدكتور

 جامعة بغداد 

 مركز إحياء التراث العلمي العربي
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 مقدمة:ال

حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنـة  حلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على ا
 الدائمة األبدية على أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.

للشريعة احملمدية املقدسة غايات وأهداف جليلـة يف مقدمتـها السـري بـبين آدم إىل     
(،  وقـد  )ِإنَّا ِلّلِه وِإّنا ِإَليِه َراِجُعوَن الكمال اإلنساين والرجوع إىل حيث أمر اهلل قال تعاىل:

منها التمسك بالثقلني الكتـاب العزيـز    ،وطرائ  أوضحتها ،أوجدت لذلك سبل بينتها
والعترة اهلادية صلوات اهلل عليها كما نص على ذلك حـديث الـثقلني املتـواتر، ومنـها     

 كذلك ما ورد يف الزيارات الشريفة.

يـؤتى،  وإهنـم   أبواب اهلل تعاىل الـيت منـها   ) عليهم السالم ( إن األئمة املعصومني 
سفن النجاة فمن اقتفى أثرهم واتبع هنجهم ومتسك ام أمن من الغرق )عليهم السالم( 

 واهلالك ووصل إىل بر األمان حيث السعادة األبدية والرضا اإلهلي.

سفينة النجاة العظيمة والسـريعة وفـ  األحاديـث    ( ليه السالم ) عاإلمام احلسني و
قـال   » ورد يف األثـر الشـريف:   وقـدّ  ، سفينة الكمـال ) عليه السالم ( الشريفة بل هو 

دخلت على جدي وعنده ُأيب بن كعب فقـال يل مرحبـًا يـا زيـن     ( عليه السالم)احلسني 
( صـلى اهلل عليـه وآلـه    )السماوات واألرض فقال ُأيب كيف يكون غريك زينـهما فقـال   

إنه على ميني العرش  ه مكتوبوإننه لفي السماء أكرب منه يف األرض أوالذي بعثين باحل  
 . «مصباح هدى وسفينة جناة

)عليه السـالم ( بتنـوع    تنوعت الدرو  واملعطيات يف ثورة عاشوراء احلسنيوقّد 
فضاًل عن  ثورة للحرية واخلالص  ، األهداف اليت حتققت بعد استشهاده )عليه السالم (

اصة لبناء جمتمع متكامل فهي أيضًا ثورة للتربية الروحية واألخالقية وبناء الذات ثورة خ
من كل النواحي،  تلك الدرو  جتسدت يف أكثر من موقف يف هذه الثورة العمالقة اليت 

 منها زيارة األربعني   )عليه السالم ( ترسخت مبادئها يف عقول وقلوب عشاق احلسني
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 فيقول يف ذلك الشاعر:

ــنِي    ــرِب احلس ــى ق ــررُت عل ــربالءم  بك
 

ــوعي     ــن دم ــه م ــاض علي ــافف  غزيُره
 

 ومـــا زلـــُت أبكيـــه وأرثـــي لشـــجوه
 

 ويســـعد عـــيين دمُعهـــا وزفرُيهـــا    
 

ــائباً   ــنِي عص ــد احلس ــن بع ــُت م  وبّكي
 

ــا    ــه قبوُرهـ ــن جانبيـ ــه مـ ــت بـ  أطافـ
 

ــتم   ــاِة وأنـ ــّرت يف احليـ ــني قـ  اذا العـ
 

 ختـــافون يف الـــدنيا فـــأظلم نوُرهـــا    
 

ــالٌم علــى أهــل القبــوِر بكــربالء      س
 

 وقـــّل هلـــا مـــين ســـالٌم يزوُرهـــا     
 

ــاِل العشـــي وبالضـــحى   ســـالٌم بآصـ
 

ــا   ــاِح وموُرهــ ــاُء الريــ ــه نكبــ  تؤّديــ
 

 وال بــــــرَح الوّفــــــاد زّوار قــــــربه
 

ــا    ــُكها وعبرُيهـ ــيهم مسـ ــوح علـ  يفـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



﴿217﴾ 
 

 المبحث األول

  :مفهوم زيارة األربعين

إن كلمة األربعني تعّد من املصطلحات املسـتعملة كـثريًا يف املتـون الدينيـة سـواء      
الروائية منها أو التارخيية،  وقّد حدد الكثري من األمور اذا العـدد اخلـاص مثًلـا كمـال     
العقل يف األربعني مؤمن ومؤمنة   وزيارة األربعني تعـين زيـارة اإلمـام احلسـني ) عليـه      

أربعني يومًا على استشهاده يف العاشـر مـن احملـرم وتصـادف يـوم       السالم (  بعد مرور
العشرين من صفر كل عام وفيها يتجمـع الزائـرون مـن أحنـاء العـراق والعـامل العـريب        
واإلسالمي يف كربالء ألداء هذه املراسيم،  ومل يرد يف األحاديث زيارة األربعني إال يف ح  

عّد من االمتيازات اخلاصة باإلمام احلسني ) عليه اإلمام احلسني ) عليه السالم (،  وهذا ي
 .(1)السالم ( 

وقّد عّد العالمة اجمللسي أن أحد وجوه وعلل استحباب زيارة اإلمام احلسني ) عليه 
السالم (  يف يوم األربعني هو إعادة إرجاع الرؤو  الطاهرة إىل األجساد الشريفة علـى  

م (،  وهناك الكـثري مـن املصـادر عنـد فـرق      يدّي اإلمام السجاد الشريفة ) عليه السال
املسلمني كافة اليت تؤكد على أن رأ  اإلمام احلسني رد إىل جثته الطاهرة ودفن معهـا،   
كما أن الكثري من اخلاصة والعامة ذكروا ورود أهل البيت إىل كـربالء يف يـوم األربعـني    

 .(2)م وبأنه يوم رجوع حرم اإلمام احلسني  )عليه السالم ( من الشا

واألربعني هو اليوم الذي زار فيه الصحايب اجلليل جابر بن عبد هلل األنصـاري قـرب   
اإلمام احلسني ) عليه السالم (،  ويف نفس ذلك املكان والزمان حصل اللقاء بـني جـابر   
وأهل البيت  )عليه السالم ( عندما رجعوا من الشام لزيارة  قرب احلسني ) عليه السـالم  

ألربعني هناك روايات كثرية ينقلها الشيعة عن أئمتهم منـها روايـة   (،  ويف سياق زيارة ا
لإلمام جعفر الصادق ) عليه السالم ( قال ) من خرج من مزنله يريد زيارة  قرب احلسـني  

                                                           

القرشي،  حممد باقر. حياة اإلمام احلسني بن علي،  اجلزء الثالـث،  حتقيـ  مهـدي بـاقر القرشـي،  قسـم        ( 1
 .287،  ص 2008الشؤون الفكرية يف العتبة احلسينية،  

ريوت،  بـ  2اجمللسي،  حممد باقر.  حبار األنوار اجلامعة لدرر إخبار األئمة األطهار،  حتقي : حيـىي العابـدي، ط   ( 2
     .197 -194،  ص 1983مؤسسة الوفاء للنشر،  
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بن علي ) عليه السالم ( أن كان ماشيًا كتب اهلل له بكل خطوة حسنة وحمـا عنـه سـيئة    
فلحني املنجيني حىت إذا قضى مناسكه كتبه اهلل من حىت إذا صار يف احلائر كتبه اهلل من امل

الفائزين حىت إذا أراد االنصراف أتاه ملك فقال:  " أن رسول اهلل ) صلى اهلل عليـه والـه   
 .(1)وسلم ( ُيقرُئك السالم ويقول لك إستأنف العمل فقّد  غفر لك ما مضى ( " 

نة،  ملـا حتملـه هـذه    لذلك جند أن يف زيارة األربعني در  تربوي لكل مؤمن ومؤم
الزيارة من رسالة إميانية تدخل قلوب املؤمنني فيما بينهم  وجيمهم حب أهل بيت رسول 
اهلل ) عليهم السالم (،  وملا حدث هلم مـن ظلـم وشـر،  ليكونـوا قـدوة هلـم للتغـيري        

 واإلصالح يف جمتمعاهتم،  وموعظة حنو إصالح اجملتمعات.   

سكري ) عليه السالم ( يقول فيها: )عالمات املـؤمن  وهناك رواية لإلمام احلسن الع
مخس صالة أحدى ومخسني،  وزيارة األربعـني،  والتخـتم بـاليمني،  وتعفـري اجلـبني،       

 واجلهر بسم اهلل الرمحن الرحيم (. 

وهذه الزيارة شأهنا شأن الشعائر اأُلخرى هلـا أثـار حتوليـة ففيهـا حتسـني املسـتوى       
امل وملنحهم املغفرة والعفو عن ذنوام وثواب الـدنيا واآلخـرة   املعاشي للزوار يف هذا الع

كما يسعى الزوار إىل طلب شفائهم من األمـراض ومحايـة ممتلكـاهتم وأبنـائهم وحتقيـ       
 .(2)أمنياهتم الشخصية 

منحى أخـر فقـد أقيمـت علـى      2003وبوجه عام اختذت زيارة األربعني بعد عام 
الطرقات اخلدمات اليت جتهز الزائرين السائرين إىل كربالء مبا حيتاجونه يف مسريهم  مـن  
األكل والشـرب علـى طـول الطريـ  املـؤدي إىل كـربالء ويف مجيـع حمافظـات الوسـط          

مهـم وذو أمهيـة  تربويـة،  واجتماعيـة،      واجلنوب،  كما أن هـذه الزيـارة تعـّد حـدث     
واقتصادية،  وسياسية وهي خبالف زيارة عاشوراء تتركز وتقام يف مدينة كربالء بصفتها ) 
مدفنًا جلسد اإلمام احلسني) عليه السالم ( فيقوم الشيعة بعامتـهم بتنظـيم أنفسـهم يف    

ولون جتـاوز انتمـاءاهتم   جماميع ووفود لتسافر إىل كربالء،  ويرمز ذلك إىل أن الشيعة حيـا 
                                                           

  .49الشريازي،  حسن. الشعائر احلسينية،  مؤسسة الفكر اإلسالمي،  بريوت،  د.ت،  ص  ( 1
،  2008الصفار،  موسى حسن. احلسني يف وجدان األمة،  الطبعـة األوىل،  دار املهجـة البيضـاء،  لبنـان،       ( 2

   .138ص 
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احمللية إىل العامل األوسع وبذلك ترمز هذه الزيارة إىل عدها وسـيلة لبنـاء هويـة تربويـة      
تشمل مجيع الشيعة يف مجيع أحناء العامل هذا من جانب،  ومن جانب إخـر فـإن األفـراد    

عب الذين يقومون بأداء هذه الشعرية يف اثناء السـري مشـيًا علـى األقـدام وحتّمـل مصـا      
الطري  الذي ال خيلو من املخاوف واإلرهاب مع وجود املركبات ووسائط النقل احلديثـة  
أو الذين يقومون على خدمتهم يف اثناء صرف املبالغ الطائلة يف تلك املواكب املنتشـرة،   
على جانيب الطري  واليت هتيء خمتلف أنواع األطعمة واملشروبات فضـاًل عـن اخلـدمات    

إمنا يف ذلك داللة على عم  الدر  الديين التربوي عند هؤالء وإمياهنم الطبية والصحية   
بقضيتهم وامتثاهلم ملا حدث عليه األئمة يف هذا السياق متأملني أن تقضـى حـوائجهم   
وأن ينالوا الشفاعة وخبصوص املواكب املنتشرة على جانيب الطريـ  يف كافـة احملافظـات    

قدسة،  إذ جتد هذه املواكـب اخلدميـة والـيت تقـدم     وشوارعها املؤدية إىل مدينة كربالء امل
األطعمة بكافة أشكاهلا يقوم أصحاب املواكب بعد انتهاء هذه املناسبة حبجز أماكنهم إىل 
السنة القادمة بوضع املعدات واملشبكات احلديدية وجماميع صحية صغرية ادف احلفـاظ  

باحلسـينيات واملسـاجد    على املكان،  واجلدير بالـذكر أن طريـ  جنـف كـربالء حافـل     
واجملاميع الصحية،  وقّد مت اإلفادة منها يف إيواء النازحني من احملافظات والسـيما نينـوى   
وصالح الدين وأغلبهم من الشبك والتركمان بسبب األزمة الراهنة وجماميع ) داعـش (  

ربعينية،  اإلرهابية اليت دخلت البالد مؤخرًا. إذن هذا در  تربوي آخر يف هذه الزيارة األ
ملا حيمله أصحاب هذه املواكب من ألفة وحمبة وحلمة وطنية هتدف إىل تعزيز قيمة املواطنة 

 بني أبناء الوطن الواحد يف ظل هذه الظروف الراهنة. 
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 المبحث الثاني

 الدروس التربوية في الزيارة األربعينية:    

الدرو   التربوية   منعني در   يف يوم  األرب قرب احلسني )عليه الّسالم(   يف زيارة
واألخالقّية ما لـيس   والفوائد الفكرّية،  ،  املكاسب الروحّيةيف املوعظة  واإلصالح،   و

َمْن  " الصادق )عليه الّسالم(:  قال اإلمام   ضري  آخر   ولذاوأّي مرقد   مثلها يف زيارة
 .(1)"  يف عرشه فكأّنما زار اهلل  حبّقه  عارفًا  زار احلسني )عليه الّسالم(

ويف حديث آخر عنه )عليه الّسالم( قال: )) زيارة احلسـني )عليـه الّسـالم( فـرض     
 .(2) على كّل َمْن يؤمن للحسني )عليه الّسالم( بالوالية ((

وكان أئّمة أهل البيت )عليهم الّسالم( يعلمون ذلك كّله ومل مينعوا النا  من زيارة 
وسياسـية   ، واجتماعية ،  روحية تربوية،  و من مكاسب احلسني )عليه الّسالم( ملا فيها

للمؤمنني،  بل حيّثوهنم على االستمرار يف زيارة قرب احلسني )عليـه الّسـالم( رغـم كـّل     
الصعاب والعقبات،  و يقولون هلم إّن لزائر قرب احلسـني )عليـه الّسـالم( بكـّل خطـوة      

 خيطوها حسنة عند اهلل سبحانه.

قتل مهمومـًا حزينـًا كئيبـًا فـآىل اهلل أن ال يـأيت قـرب        سالم ( ) عليه ال ن احلسنيإو
 .(3)،  وتكفل برد مظلمته احلسني مهموم إال فّرج عنه

التزم أهل البيت )عليهم الّسالم( وشيعتهم باحلفاظ على زيارة احلسني )عليـه   وقّد
ّكـل  الّسالم( يف ظروف صعبة وشاّقة،  وقد كّلفتهم تضحيات غالية   ففـي عصـر املتو  

العباسي مثاًل فرضت ضريبة مالية قدرها ألف دينار من ذهب علـى كـّل شـخص يـرد     
كربالء لزيارة قرب احلسني )عليه الّسالم(،  ومّلا رأت السلطات العباسّية أّن هذه الضـريبة  

                                                           

،  ) بريوت،  مركز الغدير للطباعة والنشر والتوزيـع،   1حسني.  كربالء،  الثورة واملأساة،  طيعقوب،  امحد ( 1
 .87،  ص 1997

  .41 -37هـ،  ص 1412،   بريوت،  دار الكرام،  1اآلصفي،  حممد مهدي،  يف ظالل الطف،  ط( 2
رسول،  تصـحي  وتعليـ : علـي    احلراين،  ابن شعبة،  حتف العقول فيما جاء من املواعظ واحلكم من آل ال( 3

  .92 -88هـ،  ص 1404. قم،  مؤسسة النشر اإلسالمي،  2اكرب الغفاري،  ط
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الباهظة مل متنع النا  من زيارة احلسني )عليه الّسالم( أضافوا إليها ضريبة دموية،  فكانوا 
 .(1)كّل عشرة زائرين واحدًا يعّين من بينهم بطري  القرعة  يقتلون من

ال ترى الشعوب غري املسلمة تنحت الصور،  وتقيم التماثيل لرجاهلـا املصـلحني   ا
يف الساحات العاّمة واملواقع احلساسة من مدهنا ؟ ملـاذا يصـنعون ذلـك ؟ ال شـك أّنـك      

و  ضحياهتم،  وتلقينـًا لسـريهتم،   تعرف أّنهم يفعلون ذلك تكرميًا لذكراهم،  و شكرًا لت
عملهم إىل الشباب احلاضر واألجيال القادمة،  غـري أّن اإلسـالم حيـّرم النحـت وصـنع      

فلذا لـيس أمامنـا حنـن املسـلمني ألجـل تكـرمي        ، التماثيل مطلقًا،  وألّي شخص كان
 زعمائنا املخلصني و شهداءنا األحرار   ألجل اإلعراب عن شكرنا هلم،  وألجل تلقـني 
أجيالنا الطالعة سريهتم ومبادئهم،  إاّل زيارة قبورهم،  والوقوف أمام مراقدهم خاشـعني  

ذكريـات التضـحية والفـداء يف سـبيل املصـلحة      الدرو  التربويـة  و  منها  مستوحيني
  ،  ويف سبيل موعظة التغيري واإلصالح.العاّمة

طـ  العقـل يف كـّل    وهو كما تـراه من  ، وفلسفتها هلذه الظاهرة  هذا منط  الشيعة
 قـال:   هذا املوضـوع   حول للعقاد   )أبو الشهداء( نبذة من كتاب  ونذكر زمان ومكان

بينه   وشاءت املصادفات أْن ُيساق ركب احلسني )عليه الّسالم( إىل كربالء بعد أْن حيل))
ذلك اليوم بتاريخ اإلسـالم كّلـه،  و مـن      تارخيها منذ  و بني كّل وجهة ُاخرى،  فاقترن

دروسًا  عرفت هلذا اإلنسان فضيلة يستح  اا   اإلنسان حيثما حّقه أْن يقترن بتاريخ بين 
يـزوره املسـلمون    األربعنيـة يـوم  اليـوم   (أي كربالء  )التنويه والتخليد فهي يف التربية و

لـو   ، ( أي كـربالء )،  ولكّنها للعربة والذكرى،  ويزوره غري املسلمني للنظر واملشاهدة
  لـبين   يعـرف  أنسـان لكّل   مزارًا ُأعطيت حّقها من التنويه والتخليد حلّ  هلا أْن ُتصب  

وحّظًا من الفضيلة   ألّننا ال نـذكر بقعـة   ،  نصيبًا من القداسةدرسًا يف التربية،  و نوعه 
 لنـوع    وألـزم   مسـى من بقاع هذه األرض يقترن امسها جبملة مـن الفضـائل واملناقـب أ   

 كربالء بعد مصرع احلسني )عليـه الّسـالم( فيهـا.    باسم اإلنسان من تلك اليت اقترنت 
إنسان،  وبغريها ال حيسـب إال   اإلنسان فكّل صفة من تلك الصفات العلوّية اليت اا    

                                                           

اإلنسانية،  حتقي :  لس الدين،  حممد مهدي،  ثورة اإلمام احلسني)عليه السالم ( ظروفها االجتماعية وأثارها( 1
   .152 -152،  ص 2002، د.م،  دار الكتاب اإلسالمي،  1سامي الغريري،  ط
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تلـك   احلسني )عليه الّسالم( يف بأّيام ضربًا من احليوان السائم،  فهي مقرونة يف الذاكرة 
 .(1) البقعة اجلرداء

احلسينية هو احلفاظ على األربعينية  هذه الزيارة  الدرو  التربوية  يف ن من اهم وأ
مـام احلسـني )عليـه السـالم(     سالم واحكامه وتعاليمه املقدسة اليت ضـحى اإل مبادئ اإل

ويقتضي ذلك من املؤمنني  ، واهل بيته واصحابه من اجل محايتها من الضياع واالحنراف
مزيد التفقه يف الدين واحلرص على تطبي  تعاليمه بطاعة اهلل ورسوله )صـلى اهلل عليـه   

واداء الواجبـات واجتنـاب احملرمـات     (  علـيهم السـالم   )وآله وسلم( واالئمة االطهـار 
اا جمموعة من فضالء احلوزة العلمية وطال -كما يف اليت قبلها –ويتصدى يف هذه الزيارة 

واقامة الصالة مجاعة  والتعاليم االخالقية،  االحكام الشرعية، الدرو  التربوية،  و لبيان 
ن أفينبغـي للزائـرين الكـرام       ىل كـربالء املقدسـة   إعلى طول مسار الطري  الواصـل  

يف االحكـام الشـرعية    يام وجيعلوا سفرهم االهلي هذا فرصة ملزيد التفقه يغتنموا هذه األ
ن ال مينـع  أالفاضلة واحلرص على اقامة الصالة يف اول وقتها وينبغي  باألخالقوالتحلي 

مام احلسني )عليه السالم( واقامة مراسـم العـزاء   بعضهم االهتمام بأداء اخلدمة لزوار اإل
مام احلسني )عليه السالم( من شدة عنايته وحرصـه  ن اإلإعن اداء الصالة يف اول وقتها ف

ن أوالقتال وهو على أّشده عـن   باحلرب   عه يوم عاشوراء انشغالهداء الصالة مل مينأعلى 
هنـا عمـود   أوقتـها )فـاهلل اهلل يف الصـالة ف     ولأيف   يؤدي واصحابه تلك الفريضة االهلية

ىل اهلل تعاىل وقرة عني نبـيكم )صـلى اهلل   إعمال ىل ربه واحب األإدينكم ومعراج املؤمن 
 اإلمام احلسني ) عليه السالم ( در  تربوي ديـين  (،  ففي زيارة أربعني عليه وآله وسلم

 .(2)يف التحلي يف أحكام الدين واألخالق الفاضلة  يف إقامة الصالة،  والسفر اإلهلي 

ومن املقاصد املهمة هلذا السفر االهلي هو تثبيت املبدأ األسا  الـذي انطلـ  منـه    
اإلمام احلسني )عليه السالم( يف مسريته من املدينة املنورة إىل كربالء املقدسـة واراد مـن   
شيعته وحمبيه االلتزام به يف احلك الظروف واقساها... إال وهو التضحية بالنفس واملـال  

                                                           

،  النجـف االشـرف،  د.ت،    2الصدر،  حممد حممد صادق،  أضواء على ثورة احلسني )عليه السـالم (،  ط  ( 1
 .77،  ص هـ1417

املوسوي،  رياض. الشعائر احلسينية بني األصالة والتجديد،  موسـوعة األعالمـي للمطبوعـات،  بـريوت،       ( 2
 .24،  ص 2011
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يم اإلسالم ومبادئه واحلفاظ عليها مـن دون تغـيري وحتريـف،  وااليثـار     والولد حلماية ق
والشجاعة والصرب والصمود والعزمية الراسخة واإلرادة الصلبة يف هذا السبيل،  والشك 
يف أن املعركة املصريية يف هذه األيام مع عصابات داعش تتجلى فيها تلك القـيم بـأمسى   

االبطـال املقـاتلني مبختلـف عناوينـهم،  الـذين      صورها ومعانيها والسيما مـن احبّتنـا   
يرابطون يف اجلبهات وقد تركوا الدنيا وما فيها وفارقوا االهل والولد واالحبة ليجسـدوا  
قيم الفداء والتضحية وااليثار بأنفسهم من اجـل احلفـاظ علـى هـذا البلـد ومقدسـاته       

احلسني )عليه السالم(  واعراض مواطنيه ولعل من اجلى مظاهر الوالء واالرتباط باإلمام
يف هذه االيام وصدق التوجه اليه بالزيارة هو ادامة زخم املعركة ضد داعش وذلك بتعزيز 
روح الصمود وارادة القتال ودعم املقاتلني باملعونات والرجال االشداء اوىل البأ  والعزم 
 لتطهري ارض العراق كلها من دنس هذه العصابات،  فـان الشـعب الـذي اسـتطاع أن    
يتحدى اإلرهاب طوال هذه السنوات وحق  االنتصار يف الكثري مـن املعـارك لقـادر أن    
يدمي زخم االنتصارات يف معركته احلالية ضد عصابات داعش لبلوغ النصر النهائي ) ان 
شاء اهلل تعاىل(،  فمن زيارة األربعني نتعلم در  يف التربية  بالتضحية بالغايل،  والنفيس 

طن،  واحلفاظ على قيم ومبادى اإلسالم السامية ليكون موعظة للتغري من أجل محاية الو
 واإلصالح يف اجملتمع.

ليه ىل أمثال هذا كثري وكثري فكانت الشيعة وال تزال تقصد زيـارة قـرب احلسـني)ع   إ
واألقطار البعيدة فدأب األئمة )عليهم السالم( على الدعاء  ( من البلدان النائية، السالم 

ن دعاء طويل لإلمام الصادق )عليه السالم( يف سجوده نقتطـف منـه هـذا    للزائرين،  فم
املقطع ليتبني لنا مدى االهتمام الذي أولوه )عليهم السالم( اذه الشعرية والدعوة إليهـا  
يقول عليه السالم: )اللهم اغفر يل وإلخواين وزوار قرب احلسـني الـذين أنفقـوا أمـواهلم     

ورجـاًء ملـا عنـدك يف صـلتنا وسـرورا أدخلـوه علـى         وأشخصوا أبداهنم رغبة يف بّرنـا 
 .(1)(نبيك

                                                           

، ،  3علوم )عليه السالم(،  موسوعة كلمات اإلمام احلسني )عليـه السـالم(،  ط  جلنة احلديث يف معهد باقر ال( 1
   .97 -94،  ص 1995قم،  دار املعروف للنشر،   
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علـى جعـل الصـلة    ( عليه السـالم   ) ودأبت الشيعة منذ استشهاد االمام احلسني
نابضة وحية ومستمرة بينهم وبني كربالء،  ويدلنا قول عقبة بن عمرو السهمي على أن 

 .(1) قرب احلسني مل يزل منذ استشهاده مهوى القلوب وكعبة الوفاد

ومن أهم الزيارات املخصوصة اليت أكد عليها أئمتنا الطاهرون لقرب اإلمام احلسـني  
( ليهم السـالم  هي )زيارة األربعني( حيث وردت روايات كثرية عن االئمة املعصومني)ع

يف ذلك اليـوم ففـي   ) عليه السالم (،   يف خصوصية يوم االربعني وفضل زيارة احلسني 
عن زرارة بـن أعـني عـن أيب عبـد اهلل      ( 94باب  215)ص  مستدرك الوسائل للنوري

 ، ( إنه قال: )إن السماء بكت على احلسني أربعـني صـباحًا بالـدم   ليه السالم الصادق)ع
والشـمس بكـت عليـه أربعـني صـباحًا       ، واألرض بكت عليه أربعني صباحًا بالسواد

ضـبت امـرأة منـا وال    واملالئكة بكت عليه أربعني صباحًا وما اخت ، بالكسوف واحلمرة
أدهنت وال اكتحلت وال رّجلت حىت أتانا رأ  عبيد اهلل بن زياد وما زلنا يف عـربة مـن   

ليـه  مام حممـد البـاقر )ع  ( عن اإل28باب  90وروي يف كامل الزيارات )ص  ، (2) بعده(
( إنه قال: )إن السماء بكت علـى احلسـني أربعـني صـباحًا(. أمـا زيـارة االمـام        السالم 
( يف ليهم السـالم  يوم األربعني فقد وردت يف أحاديث عن األئمة املعصـومني)ع  احلسني

( أنه قال: عالمات املؤمن ليه السالم فضلها منها ما روي عن اإلمام احلسن العسكري)ع
 .  (3)ري اجلبني وتعف ، والتختم باليمني ، وزيارة األربعني ، مخس: صالة إحدى ومخسني

 

 

 

  

                                                           

القزويين،  شاكر،  ملحمة عاشوراء منهج للحياة واملوت والعبادة،  جملة الكوثر،  النجف االشرف،  السـنة   ( 1
 .157 -154،  ص 2007،  114السابعة،  العدد 

 .215،  د.ت،  ص 94،  باب 3النوري. مستدرك الوسائل،  ج ( 2
  .90،  ص 28كامل الزيارات،  فيمن ترك زيارة احلسني،  باب ( 3



﴿216﴾ 
 

  



﴿217﴾ 
 

 المبحث الثالث

 الزيارة األربعينية:فضل 

 ، ( استثنائية يف كل جوانبهاعليه السالم شاء اهلل أن تكون قضية اإلمام احلسني ) قّد
وشّد الرحال لزيارتـه يف   ، ومن ذلك: شّدة احلزن والبكاء عليه وإقامة العزاء على مصابه

فإّن ما ورد من احلّث علـى ذلـك    .وغريها  كل مناسبة إسالمية مهّمة ويف كل ليلة مجعة
( عليه السالم بشأن اإلمام احلسني )  (عليه السالم من النيب األعظم وسائر املعصومني )
(. فقد تظافرت الروايات الواردة عنـهم  عليهم السالم مل يرد يف شأن أّي معصوم منهم )

شعائره واملقيم العـزاء  ( وملعظِّم عليه السالم أّن لزائر اإلمام احلسني )  (عليهم السالم )
بعض: )كل أرض كربالء وكل يـوم  العليه أجرًا ال مثيل له. ولذا فإّن املقولة اليت يرّددها 

وهـو: ال    (عليهم السالم عاشوراء( غري صحيحة ألهنا تعارض ما ورد عن املعصومني )
 .(1)أرض مثل كربالء وال يوم كعاشوراء

بـىن   َمن مثلي وقـدّ  :ّن أرض الكعبة قالتإ)) عليه السالم (:يقول اإلمام الصادق )
! فأوحى  اهلل بيته على ظهري ويأتينـي النا  من كّل فج عمي  وُجعلت حرم اهلل وأمنه

اهلل إليها أن كّفي وقّري،  فوعّزيت وجاليل ما فضل ما فضِّلت به فيما أعطيُت بـه أرض  
! ولوال تربة كـربالء مـا   كربالء إاّل مبزنلة اإلبرة غمست يف البحر فحملت من ماء البحر

ولوال ما تضّمنته أرض كربالء ملا خلقتك وال خلقت البيت الذي افتخـرت   ، فّضلتك
 .(2)((   ..به  فقّري واستقري

كربالء... وهي أطيب  ...» وآله(: ـ يف حديث طويل ـ   عليهوعن النيب )صلی اهلل  
اعفوا جهودهم يف سـبيل  لذا جيدر باملؤمنني أن يض،  (3)"  بقاع األرض وأعظمها حرمة

                                                           

اآلصفي،  حممد مهدي.  درو  من هنضة اإلمام احلسني )ع(،  انتهاكات االستكبار العاملي للعامل االسـالمي  ( 1
  .142 -137،  ص 2002للطباعة والنشر والتوزيع،  ،   النجف،  دار النجف 1واملوقف منها،  ط

ابن شهرآشوب،  مشري الدين ابن عبد اهلل.  مناقب آل ايب طالب،  حتقي : جلنة من اساتذة النجف االشرف،    ( 2
 . 247،  ص 1952النجف االشرف،  منشورات املكتبة احليدرية،  

هــ،  ص  1412،   ايران،  امري للطباعة والنشـر،   1االبطحي،  مرتضى.  الشيعة يف احاديث الفريقني،  ط( 3
159.   
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نشر معامل ملحمة عاشوراء اخلالدة وإقامة الشـعائر احلسـينية وحتّمـل الصـعاب واألذى     
كما حتّمل املؤمنون من قبل  ألّن اهلل تعاىل يعامل كـل مـا يتعّلـ  باإلمـام      ، مهما زادت
 .( معاملة استثنائيةعليه السالم احلسني )
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 المبحث الرابع
 

 األجواء التربوية اإليمانية في الزيارة األربعينية: 

يف الزيارة األربعينية ختتلف األجواء كليًا عمليًا عما هو عليه باقي الزيـارات إذ  أن  
املرء يشعر أن املرقد احلسيين أصب  له من التمدد املعنـوي الكـثري إذ إن ذلـك التمـدد     

عالقة بني الـزوار يف هـذه الزيـارة هلـا     يغطي كل مسالك الزوار   لذلك جنّد أن طبيعة ال
 خصوصية واضحة.

إذ  إن  الزائر خارج  املرقد  يعيش  يف جمتمع  مماثل  ملـا هـو  موجـود  يف داخـل      
املرقد وكذلك  طبيعة  اخلدم يف  املواكب  كأهنا  حتاكي  طبيعة  اخلدم  داخـل  املرقـد،     

ويف السـياق  التربـوي واالجتمـاعي      القائم بني النا   وواقعهم التربوي  واالجتماعي 
والسياسي تنطوي  الزيارة على قدرات  تفجريية،    فلقد  لوحظ  بأنه  كلما  تقلصت  
ممارسة  السياسة املؤسساتية  ازدادت  التعبئة  اجلماهريية  يف أثناء الشعائر  الدينيـة  مبـا   

ديثة  أضعف  كلمـا  كانـت    فيها  شعرية  الزيارة،  وكلما كانت اهلوية  االجتماعية  احل
 . (1)اهلويات الطائفية  أقوى  وهذه الشعائر أكثر تشددًا 

وقّد تعكس التذبذبات يف إعداد الزوار ظروفًا  متغرية  قّد  تشجع  على  املشـاركة   
يف  هذه الشعائر أو حتول دوهنا،   وزيارة االضرحة يف كربالء أو بقية األئمة فعـل حيقـ    
درو  تربوية للجماعة اعتمادًا على القيمة املقدسة الرمزية اخلاصة اؤالء ومن مث يص  

وبرمزيتهم داخل السياق اجملتمعي،  فاملراد من زيارة أضرحة األئمة هو  التشفع بقيمتهم 
االعتراف بسلطتهم على اجملتمع اإلسالمي بعد وفاة النيب ) صلى اهلل عليه واله وسلم ( 
واحلفاظ  على حبل الوصل والعهد بني املؤمن الشيعي وإمامه القادر على التوسط عنـه  

فاظ على ذاكـرة الشـيعة اجلمعيـة وهويتـهم اجلماعيـة       اهلل  يوم  القيامة وهتدف إىل احل

                                                           

،  2012،  الـدار البيضـاء،  بـريوت،      1عزيز،  ريسان. حملات يف الشخصية العراقية واجملتمع العراقي،  ط  ( 1
 .51 -42ص 
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فالزيارة  در   تريوي مجاعي وتأكيد على قدسية األئمة  بوصفهم الصلة ما بني الشيعة 
 .(1)واهلل  سبحانه  وتعاىل. كوهنا تقرب العبد إىل ربه وعّدها من الشعائر وجيب تعظيمها

َك َوَمن ُيَعِظم َشَعائَر اللَِّه َفِإنََّهـا ِمـن   وقّد أشار القرآن الكرمي بتعظيم الشعرية )) َذِل
 .  (2)َتقَوى الُقُلوِب((

وال يعّد ذلك عبادة هلا كما يتوهم البعض ألنه ليس كل تعظيم أو خضوع أو غريه  
يكون عبادة كل  وأن تعظيم القبور عبادة  وطاعة هلل تعاىل ألن التعظيم ملن عظّمه اهلل هو 

 .(3)له سبحانه   فالنيب والصاحل ال تسقط حرمته  مبوته طاعة هلل وعبادة وخضوع  

وقّد قال مالك بن أنس ) صاحب املذهب املالكي املعـروف ( للمنصـور ) حرمـة    
     النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم ( ميتًا كحرمته حيًا.

تسلم أيضًا من النقد أحيانًا،  و مـن التسـاؤل     الشيعة مل ظاهرة ُاخرى عند  وهذه
مـن    قرب احلسني )عليه الّسـالم( بكـربالء    ُاخرى،  وهي زيارة ستفهام عنها أحيانًاواال

أي العشرين من االربعني ) أّيام الّسنة،  و خاصة يوم  من العراق يف مواسم عّدة  أرض 
على  عودة الرأ  الشريف من الشام،  والتحاقه باجلسّد ذكرى  وهو يوم(،  شهر صفر 

يف ذلك اليوم مع السبايا من الشـام يف   ن )عليه الّسالم(،  الذي عاّديد اإلمام زين العابدي
طريقهم إىل املدينة املنورة فصادف وصوهلم إىل كربالء يف يوم األربعني بعد قتل احلسـني  

ومن املأمول من الزائرين  يف أربعينية اإلمام احلسني ) عليـه السـالم (،      )عليه الّسالم(.
اهلل تعاىل خريًا،  أن تكون اعماهلم وخدماهتم مرآة عاكسة  على صحاب املواكب  جزاهم

للدرو  التربوية و األخالق  العالية ألهل البيت )عليهم السالم (    وذلك عـن طريـ     
حرصهم على احلفاظ على املمتلكات العامة واخلاصة سـواء أكانـت لـدوائر الدولـة أو     

يارات الناقلة للزائرين واحلفاظ على لعموم املواطنني وعدم مزامحة مسارات االليات والس
نظافة مواقعهم وعدم االسراف يف االطعام فإن هذا العمل احملمود وهو اطعام الزائرين قّد 

                                                           

سـة،   سالم،  عاطف. الوحدة العقائدية عند السنة والشـيعة،  دار البالغـة،  مكتبـة الروضـة احلسـينية املقد     ( 1
  .128ه،  ص 1422

 .32احلج: (  2
 .87،  ص 2002،  مؤسسة اإلبالغ،  لبنان،  1املوسوي،  عبد الرسول. عاشوراء يف الكتاب والسنة،  ط ( 3
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ينقلب إىل فعل مذموم إذا اقترن باإلسراف أو التبذير،  وايضًا البـّد مـن احلفـاظ علـى     
ال ينبغي بل البّد من  ضرورة حسن املعاشرة بني الزائرين وعدم التزاحم والتنافس يف ما

التأكيد على التعاون بني اجلميع إلجناح هذه الزيـارة وخصوصـًا التعـاون مـع القـوات      
االمنية لتمكينهم من إداء مهامهم على افضل وجه وعدم السماح بوقوع خرق امـين ال  

 .(1)مس  اهلل تعاىل 

 

 زيارة األربعين المخصوصة:

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

َالسَّالُم َعلى َخليـِل اللَّـِه َوَنجيِبـِه،  َالسَّـالُم َعلـى       ، َعلى َوِلىِّ اللَِّه َوَحبيِبِهَالسَّالُم 
َصِفىِّ اللَِّه َواْبِن َصِفيِِّه،  َالسَّالُم َعلَى اْلُحَسْيِن اْلَمْظُلوِم الشَّـهيِد،  َالسَّـالُم علـى َاسـرِي     

ّنى َاْشَهُد َانَُّه َوِليَُّك َواْبـُن َوِليِّـَك،  َوَصـِفيَُّك َواْبـُن     اْلُكُرباِت،  َوَقتيِل اْلَعَبراِت،  َالّلُهمَّ ِا
َصِفيَِّك،  اْلفآِئُز ِبَكراَمِتَك،  َاْكَرْمَتُه ِبالشَّـهاَدِة،  َوَحَبْوَتـُه ِبالسَّـعاَدِة،  َوَاْجَتَبْيَتـُه ِبطيـِب      

اْلقـاَدِة،  َوذآِئـدًا ِمـْن اْلـذاَدِة،  َوَاْعَطْيَتـُه       اْلِوالَدِة،  َوَجَعْلَتُه َسيِّدًا ِمَن السَّاَدِة َو قآِئدًا ِمـنَ 
َمواريَث اْلَأْنِبيآء ،  َوَجَعْلَتُه ُحجًَّة َعلى َخْلِقَك ِمَن اأْلْوِصيآء ،  َفَاْعَذَر ِ  الـدُّعآء ،  َوَمـَنَ    

ْيَرِة الضَّالَلِة،  َوَقْد َتـواَزَر  النُّْصَ ،  َوَبَذَل ُمْهَجَتُه فيَك،  ِلَيْسَتْنِقَذ ِعباَدَك ِمَن اْلَجهاَلِة َوَح
ْدىن،  َوَشـرى آِخَرَتـُه ِبـالثََّمِن اْلـَأْوَكِس،       َعَلْيِه َمْن َغرَّْتُه الدُّْنيا،  َوباَع َحظَّـُه ِباْلـَأْرَذِل األْ  

الشِّـقاِق   َوَتَغْطَرَ  َوَتَرّدى   َهواُه،  َوَاْسَخَطَك َوَاْسَخَط َنِبيََّك،  َوَاطاَع ِمْن ِعباِدَك َاْهـلَ 
َوالنِّفاِق،  َوَحَمَلَة اْلَأْوزاِر اْلُمْسَتْوِجبنَي النَّاَر،  َفجاَهَدُهْم فيَك صـاِبرًا ُمْحَتس ـبًا،  َحّتـى    
ُسِفَك   طاَعِتَك َدُمُه،  َواْسُتبيَ  َحرمُيُه،  َالّلُهمَّ َفاْلَعْنُهْم َلْعنـًا َوبـياًل،  َوَعـذِّْبُهْم َعـذابًا     

الُم َعَلْيَك َيا ْبَن َرُسوِل اللَِّه،  َالسَّالُم َعَلْيَك َيا ْبَن َسيِِّد اْلَأْوِصيآء  َاْشـَهُد َانَّـَك   َاليمًا،  َالسَّ
َامنُي اللَِّه َواْبُن َاميِنِه،  ِعْشَت َسعيدًا،  َوَمَضْيَت َحميدًا َوُمـتَّ َفقيـدًا َمْظُلومـًا َشـهيدًا،      

َدَك،  َوُمْهِلٌك َمْن َخَذَلَك َوُمَعذٌِّب َمْن َقَتَلَك،  َوَاْشـَهُد َانَّـَك   َوَاْشَهُد َانَّ اللََّه ُمْنِجٌز ما َوَع
                                                           

،  2009،  دار اهلادي للطباعة والنشر،  بريوت،  1حيدر،  حب اهلل. جدل ومواقف يف الشعائر احلسينية،  ط( 1
 .217 -213ص 
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َوَفْيَت ِبَعْهِد اللَِّه،  َوجاَهْدَت   َسبيِلِه َحّتى َاتيَك اْلَيقنُي،  َفَلَعَن اللَُّه َمْن َقَتَلَك،  َوَلَعـَن  
ِبذِلَك َفَرِضَيْت ِبِه،  َالّلُهمَّ ِاّنى ُاْشِهُدَك َاّنى َوِلىٌّ اللَُّه َمْن َظَلَمَك،  َوَلَعَن اللَُّه ُامًَّة َسِمَعْت 

ِلَمْن واالُه،  َوَعُدوٌّ ِلَمْن عاداُه،  ِبَاىب َاْنَت َوُاّمى َيا ْبَن َرُسوِل اللَِّه،  َاْشَهُد َانََّك ُكْنَت ُنـورًا  
َنجِّْسـَك اْلجاِهِليَّـُة ِبَاْنجاِسـها،  َوَلـْم     ِ  اْلَأْصالِب الشَّاِمَخِة َواْلَأْرحاِم اْلُمَطهَّـَرِة،  َلـْم تُ  

ُتْلِبْسَك اْلُمْدَلِهمَّاُت ِمْن ِثياِبها،  َوَاْشَهُد َانَّـَك ِمـْن َدعـآِئِم الـّديِن َوَاْركـاِن اْلُمْسـِلمنَي،        
ىُّ اْلهـاِدى اْلَمْهـِدىُّ،    ماُم اْلَبرُّ التَِّقـىُّ،  الرَِّضـىُّ الزَِّكـ   إَوَمْعِقِل اْلُمْؤِمننَي،  َوَاْشَهُد َانََّك اْل

َوَاْشَهُد َانَّ اْلَأِئمََّة ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمُة التَّْقوى،  َوَاْعالُم اْلُهدى،  َواْلُعْرَوُة اْلـُوْثقى،  َواْلُحجَّـُة   
واتيِم على َاْهِل الدُّْنيا،  َوَاْشَهُد َاّنى ِبُكْم ُمْؤِمٌن،  َوِبِايـاِبُكْم ُمـوِقٌن،  ِبَشـراِيِع ديـىن َوَخـ     

َعَملى،  َوَقْلىب ِلَقْلِبُكْم ِسْلٌم،  َوَاْمرى ِلَأْمِرُكْم ُمتَِّبٌع،  َوُنْصَرتى َلُكْم ُمَعدٌَّة،  َحّتـى َيـْاَذَن   
اللَُّه َلُكْم،  َفَمَعُكْم َمَعُكْم الَمَع َعـُدوُِّكْم،  َصـَلواُت اللَّـِه َعَلـْيُكْم،  َوعلـى َاْرواِحُكـْم       

ــاِه ــاِدُكْم،  َوش ــني َوَاْجس ــاِطِنُكْم،  آم ــاِهِرُكْم َوب ــآِئِبُكْم،  َوظ ــاَلمنَي ِدُكْم َوغ  .َرَب اْلع

 
 

( وهو الرمحة اإلهلية الواسـعة أن يكتـب   عليه السالم أرجو بربكة اإلمام احلسني )و
األجر اجلزيل لكل الذين يسامهون ويتحّملون العناء املـادي والنفسـي يف سـبيل إحيـاء     

( وتعظيمهـا،  وأن يـدميها تبـارك وتعـاىل فينـا ويف      سـالم  عليه الشعائر اإلمام احلسني )
 .وصّلى اهلل على حممد وآله الطاهرين، ذرّياتنا
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 البنى االسلوبية

 في شعر زيارة اإلمام الحسين )عليه السالم(

 
 

                                         
                         

  

ــد   ــد احلميــ ــة عبــ  أ.م. د. خولــ
 

ــ    - ــف رويـ ــيس خلـ  أ.م.د.بلقـ
 

 بغدادكلية االدارة واالقتصاد /جامعة 
 

 كلية التربية/اجلامعـة املستنصـرية   -
 

 



﴿226﴾ 
 

 ملخص البحث

كانت الزيارة يف الشعر العريب ظاهرة مميزة فالشاعر يصف رحلته اىل قرب اإلمام عليه 
هنا جاء اختيارنا هلذا املوضـوع. وقـد   . ومن السالم سواء أكانت يف اخليال ام يف احلقيقة

قسمنا البحث على ثالثة حماول، احملور األول تناول الدوافع  واألسـباب الـيت دعـت اىل    
ظهور فكرة الزيارة يف الشعر العريب، واحملور الثاين جاء لدراسة املساق الزمين لشعر زيارة 

ي والعثماين حىت نصـل اىل  اإلمام عليه السالم فنبدأ من العصر اإلسالمي مرورا بالعباس
، الشعر احلديث. أما احملور اآلخر فقد كانت مهمته بيان البىن اإلسـلوبية لشـعر الزيـارة   

فدرسنا البىن الصوتية وخباصة بنية التماثل الصويت ، ومن مث تناولنا البىن التركيبيـة مـن   
لنـداء،  خالل دراسة البنية التركيبية وركزنا علـى حضـور اجلملـة الفعليـة واسـلوب ا     

وبعدها انتقلنا لدراسة البنية التصويرية اليت اسهمت يف رسم العواطـف اجلياشـة لـدى    
الزائرين وهم يف طريقهم لزيارة قرب اإلمام عليه السالم. وقد اعتمدنا يف حبثنـا املتواضـع   

فضال عن كتـب البالغـة  واالسـلوبية    هذا على دواوين الشعراء واالختيارت الشعرية، 
 والنقد.
 

 باب والدوافع لظهور شعر الزيارةاالس

لقد وقعت معركة الطـف بـني فئـة احلـ  واملتمثلـة باالمـام احلسـني وأهـل بيتـه          
واصحابه عليهم السالم، وبني الفئة الباغية فئة الباطل واملتمثلة بيزيد بـن معاويـة ومـن    

ب اهل وااله عليهم اللعنة اىل يوم الدين، وما ان انتهت هذه الواقعة باستشهاد سيد شبا
اجلنة )عليه السالم( حىت بدأ الصراخ والعويل والندم الشديد من املسلمني الذين مل تـت   
هلم الفرصة ليقفوا اىل جنب ابن بنت رسول اهلل )صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(، وكـان     
الشعر خري وسـيلة إعالميـة تفصـ  عـن مظـاهر احلـزن والتفجـع اجلامثـة يف صـدور          

ذلك حتفيز االئمة الشعراء علـى قـول شـعر خيلـد الـدماء       املسلمني. ومما حفزهم على
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ومن ذلك قول االمام الصادق: )من قـال  الطاهرة آلل البيت عليهم السالم ومن واالهم، 
فكأهنم أرادوا ان ميزجوا  ،(1)يف احلسني شعرًا فبكى وأبكى غفر اهلل له ووجبت له اجلنة(

العواطف واملشاعر مع املعاين االنسـانية التكامليـة املتجسـدة يف شـخص اإلمـام عليـه       
لذلك ظهر شعراء كثر تناولوا جوانب هذه الواقعة. ومـن بـني الظـواهر الـيت      السالم، 

والسبب يعود اىل أقوال األئمـة علـيهم السـالم الـيت     اكدوها يف شعرهم مسألة الزيارة، 
 والتمسك اا يف كل زمـان ومكـان  زيارة قرب احلسني )عليه السالم( ثت على ضرورة ح

هذه الشعرية القدسة وقد وردت يف ذلك الكثري من االحاديث والروايات عنهم علـيهم  
 السالم يف فضل زيارة احلسني عليه السالم والثواب اجلزيل الذي يصيبه زائـره بزيارتـه،  

ه السالم يقول فيه: )مروا شيعتنا بزيارة قـرب احلسـني فـان    االمام الباقر عليمن ذلك قول 
. ويف حـديث  (2)وجـل(  اتيانه مفترض على كل مؤمن يقّر للحسني باالمامة من اهلل عـز 

آخر له عليه السالم ايضًا عندما سئل ما لزائر احلسني من الثواب فقـال عليـه السـالم:    
بشارة ويقال له الختف والحتزن هذا يومـك  )يؤمنه اهلل يوم الفزع االكرب وتلقاه املالئكة بال

. كما دأب االئمة عليهم السالم على الـدعاء للزائـرين، فمـن دعـاء     (3)الذي فيه فوزك(
طويل لالمام الصادق عليه السالم يف سجوده نقتطف منه هذا املقطع ليتـبني لنـا مـدى    

عليه السالم: )اللهم االهتمام الذي اولوه عليهم السالم اذه الشعرية والدعوة اليها يقول 
اغفر يل والخواين وزوار قرب احلسني الذين انفقوا امواهلم واشخصوا أبداهنم رغبة يف بّرنا 

 .(4)ورجاًء ملا عندك يف صلتنا وسرورا ادخلوه على نبيك(
 
 
 

                                                           

 .44االنوار: حبار  ( 1
  .102كامل الزيارات: (  2
 . 242املصدر نفسه: (  3
  .141املصدر نفسه: (  4
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 :المسار الزمني لشعر الزيارة

أول شاعر زار االمام احلسني عليه السـالم وحـث غـريه علـى اداء هـذه الشـعرية       
عقبة بن عمرو السهمي الذي عّده ابن اجلوزي يف تذكرة اخلواص والسـيد  هو املقدسة، 

 االمني يف اعيان الشيعة على انه اول من رثى احلسني عليه السالم فقد قصد هذا الشاعر 
 :(1)زاء القرب وقالإقرب احلسني عليه السالم ووقف ب
 مررت على قرب احلسني بكربال

 

 ففاض عليه من دمـوعي غزيرهـا   
 

 ومازلت ابكيه وأرثـي لشـجوه  
 

 ويسعد عـيين دمعهـا وزفريهـا    
 

 احلسـني عصـائبا   وبكيت من بعد
 

 أطافت به مـن جانبيـه قبورهـا    
 

 اذا العني قّرت يف احليـاة وانـتم  
 

 ختافون يف الدنيا فـأظلم نورهـا   
 

 على أهل القبور بكـربال سالم 
 

 وقــّل هلــا مــين ســالم يزورهــا 
 

 
 :(2)ويزور سليمان بن قتة العدوي قرب احلسني عليه السالم فريثيه بابياته املشهورة

ــى  ــررت عل ــدأم ــات آل حمم  بي
 

ــِت  ــا يـــوم حلـ  فلـــم أَر أمثاهلـ
 

 أمل تَر ان الشمس اضحت مريضة
 

 لقتل حسـني  والـبالد اقشـعرتِ    
 

ــًةوكــانوا رجــاء مث   أضــحوا رزي
 

 لقد عظمت تلك الرزايا وجلـتِ  
 

 وتســألنا قــيس فنعطــي فقريهــا
 

ــتِ   ــيس اذا النعــل زّل ــا ق  وتقتلن
 

ــا   ــن دمائن ــرة م ــين قط ــد غ  وعن
 

 سنطلبها يومًا اـا حيـث حلـتِ    
 

وقد كان التعبري عن الزيارة قليل جدا يف العصر األموي  بسبب العداء السـلطوي  
كثر يف العصور الالحقة كالعصر العباسي، كقول السّيد  آلل البيت عليهم السالم، لكنه

 .(3)(هـ173احِلْمَيرّي )ت 

                                                           

   .270تذكرة اخلواص: ( 1
   .272املصدر نفسه: ( 2
   .55ديوان السيد احلمريي: ( 3
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ـ  ــ ــَدث احلسي ــُرْر علــى َج  ُأْم
 

ــة:    ــِه الزكّي ــْل ألعُظم ــِن وُق  ـ
 

ــن   ــِت ِم ـــًا ال زل ـــا أعُظم  ي
 

 وطفـــــاَء سـاكبـــــٍة َرِوّيــــة 
 

ـ  ــ ــد َرّض ــّذ عــيش بع ـــا ل  م
 

 ــــَك باجلــــياِد اأَلْعَوجّيـــة   
 

 طّيبــــاً قـبــــٌر تضــــّمن  
 

ّـُةئأ  ــ ـــر الربيــ ـــاؤه خـيــ  بــ
 

 فـــــإذا مـــــررَت بقبـــــرِه
 

ّـُة   ــ ــَف امَلطيـ ــه وقـ ــْل بـ  فأِطـ
 

 ْبــِك املـــطهََّر للمطــــهَّرِ  او
 

ـــّية  ـــرِة الـزكــــ  واملـطهَّــــ
 

ـــَدْت ـــْعولٍة َغـ ـــبكاء ُمـ  كـ
 

 يــــومًا بــــواحدها املــــنّية   
 

بالزيـارة وقصـد   هــ( ال يصـّرح   204وجند شاعرًا كالشافعّي حمّمد بن إدريس )ت 
املزار، إّنما يبحث عّمن حيمل رسالة منه إىل اإلمام الشهيد الذبي  عليه الّسالم يف موضع 

 :(1)مصرعه بكربالء
 فَمْن ُمْبلٌغ عّني احلسـنَي رســالةٌ  

 

ـــوبُ   ــٌس وقل ـــها أنُف  وإْن كـرِهْت
 

 ذبي  بـال ُجـرم، كــأّن قــميَصهُ    
 

 َصــبيٌغ مبــاء اأُلرجــواِن خـــضيُب 
 

هـ( الشاعر امللتزم.. مل يصّور يف شعره زيارة سّيد الشهداء عليه 242دعبل )تحّتى 
الّسالم، بل ترك يف شعره وثيقة تارخيّية تنّص على ندرة زيارة قبور أهل البيت عامة وقرب 

 :(2)اإلمام احلسني خاّصة، يقول
 من الّضْبع والعقبان والّلَزباِت  قليلة ُزّوار .. سوى أّن ُزوَّرًا

وتلهب لوعة مصاب احلسني عليه السالم قلب الشريف الرضي فيشّد الرحال من 
بغداد اىل كربالء ليصادف وصوله اليها يوم عاشوراء فيهرول اىل القرب الشـريف حاسـر   

 :(1)الرأ  حايف القدمني ضاجا بالبكاء لينشد ملحمته اخلالدة
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ــال  ــًا وب ــت كرب ــربال ال زل  ك
 

 ما لقـي عنـدك آل املصـطفى    
 

 علـى تربـك ملـا ّصـرعوا    كم 
 

 من دم سال ودمـع قـد جـرى    
 

 كم حصان الذيل يروي دمعها
 

ــا    ــل بالظم ــد قتي ــدها عن  خ
 

 متس  التـرب علـى اعجاهلـا   
 

 عــن طــال حنــر زميــل بالــدما 
 

 
إذ ي علي بن محاد العبـد  ويطالعنا شاعر آخر من شعراء القرن الرابع اهلجري وهو

 :(2)يقول
 إبك ما عشت بالـدموع الغـزار  

 

ــار   ــد املختــ ــذراري حممــ  لــ
 

 شــرّدوا يف الــبالد شــرقا وغربــا
 

ــخل  ــدار ي ــراص ال ــهم ع  ت من
 

 وغــزهتم باحلقــد أرجــا  هنــد
 

ــرار   ــن الصــدور احل ــل م  وغلي
 

ــّقون  ــى يس ــم عطاش ــأين ا  فك
 

ــرار    ــّد احل ــردى حب ــؤو  ال  ك
 

هـ( خياطب اإلمام احلسني 428جند مهيار الديلمّي )ت ويف القرن اخلامس اهلجري 

 :(3)الّسالمعليه 
 أَنـْشُرَك مــا َحــَمل الــزائرون   

 

 َأم املسُك خالَط ُتـْرَب الطفـوف ؟!   
 

 كـأّن ضـريــَحَك زهـُر الربيــ   
 

 ـِع.. هّبـْت عليـه نسـيُم اخلــريف     
 

     
 :(4)ويقول، (هـ509ـ )ابن اهلبارية ويقف على القرب الشريف 

 حسني واملبعـوث جـدك باهلـدى   
 

 مسـائلي قسما يكون احل  عنه  
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   .3/27أدب الطف: ( 2
  .2/220ديوان مهيار: (  3
    .3/173أدب الطف:  (4



﴿231﴾ 
 

 لو كنت شاهد كـربال لبـذلت يف  
 

 تنفيس كربك جهد بذل البـاذل  
 

 وسقيت حد السيف من اعدائكم
 

 علــاًل وحــّد الســمهري البــازل 
 

 هبين حرمت النصر من اعـدائكم 
 

 فأقــل مــن حــزٍن ودمــع  ســائل 
 

 
وروى ان هذا الشاعر كان يبكي عندما انشد االبيات فلما فرغ منها نام قرب القرب 
الشريف فرأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يف املنام فقال له صلى اهلل عليه وآله : ابشر 

 فان اهلل قد كتبك ممن جاهد بنيٍ يدّي احلسني عليه السالم. 

 :(1)إذ يقول  )هـ592م الواسطّي )ت ومن شعراء القرن الساد  اهلجري ابن املعّل
 يا زائَر املقتوِل َبْغيًا.. قْف على

 

 َجـدٍث يقـابُله هنالك َمْصَرُع 
 

 وقل: السالُم عليك يـا مـوىًل بـهِ   
 

 يرجو الشفاعـَة عبُدك املتشّيُع 
 

وقد ظهرت مالم  الزيارة بصورة اكثر واوض  يف العصور املتأخرة وخباصـة عنـد   
هــ(، الـذي   1157العثماين، ومنهم حسن بن عبـدالباقي الُعَمـرّي )ت   شعراء العصر 

 :(2)يقول
 يا ابَن بنت الرسول، قد ضاق أمـري 

 

 مـــن َتـنـــاٍء وُغـربـــٍة وافـــتراِق 
 

 وَدجـا اخَلـطُب، واملصائُب ألقْت
 

 َرْحَلهـا فـوق ضيـ  هذا العنـاقِ  
 

 جـئُت أسعى إلـى محاك، ومـا يل 
 

 ســوى األشــواقِ  لـَك واهلل  مـا  
 

ـــاءٍ  ـــع بـرث ـــداح ُمـرصَّ  وامـتـ
 

ـــاِق  ـــة العــّش ـــْل هـدّي  فـتـقـّب
 

 وعـلى جـّدك احلــبيب صــالةٌ  
 

 ما شــدا طـائــٌر علــى األوراقِ    
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عندما عزم السـري اىل زيـارة اإلمـام     (1181)عام وقول حسني أفندي العشاري يف 

 :(1)عليه السالم
 تسـيل ومــهجةٌ   عـيوٌن وأجـفاٌن

 

 تذوب، وشوٌق يف القلوب كثـرُي 
 

 َقَصدناكُم نرجـو النَّوال، ألّنــكمْ 
 

 ُغيوٌث مَلن يبغي النَّـدى وُبحــورُ   
 

 أتيناكُم ُغْبَر الوجــوِه، وُتــْرُبكمْ  
 

 ُغـسول ومــاء  للقلـوب َطُهــورُ    
 

 وُزرناكُم يـا ِخـريَة اهلل يف الـورى   
 

 وَمـــُزوُروقــد طــاب مّنـا زائـٌر      
 

 
ويف العصر احلديث يطالعنا حممد مهدي اجلواهري _رمحه اهلل تعاىل_ وهـو مقبـل    

 :(2)على القرب الشريف فخاطبه بقوله
ــجع   ــن مضـ ــواك مـ ــداء ملثـ  فـ

 

ــاالبلج االروع   ــّور بـــــ  تنـــــ
 

 بـــأعب  مـــن نفحـــات اجلنـــان
 

ــوع     ــكها أض ــن مس ــًا وم  روح
 

 لمـــت ثـــراك فهـــب النســـيم
 

ــع    ــن بلقـ ــة مـ ــيم الكرامـ  نسـ
 

   
 وعفــرت خــدي حيــث اســتراح

 

 خـــــّد تفـــــرى ومل يضـــــرع 
 

 
وهي تفوح منها عطر االباء والكرامة والشموخ املتمثلة بقرب االمام احلسـني عليـه   

 السالم.
ويف ديوان الوائلي تطلعنا بعض النصوص املعربة عن الزيارة، وخباصة قصيدته اليت 

 :(3)امساها )برسالة إىل احلسني( يقول يف مطلعها

                                                           

   .5/72املصدر نفسه: ( 1
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 دأبــــت أزورك يف كــــل عــــام
 

 وألـــثم تربـــك يـــا بـــن الـــنيب 
 

    
 وهي طويلة تفيض بالعواطف اجلياشة وقد اتسمت برقة االسلوب وفخامة التعبري.

 

 البنى االسلوبية لشعر الزيارة:

تعددت لفظة البنية يف دالالهتا اللغوية واالصطالحية لتدل على ))ما يكشف عنـها  
والعناصر والعالقات القائمة بينها، ووضعها، والنظام الذي التحليل الداخلي لكلمة ما، 

فهي تعمل وف  نس  أو نظام يتألف من عناصـر تكـون عـادة متـآزرة مـع      ، (1)تتخذه((
فهـي تسـعى    ،(2)بعضها البعض فاي خلل _يف أي منها_ حيدث خلال يف بقية العناصر

عـن سـياقاهتا النصـية    للتخلص من التحليل القائم على فكرة ))جتزئة العناصر وعزهلا 
 . (3)واملقامية والتداولية((

واذا اردنا ان ندر  البىن االسلوبية لشعر الزيارة فال بد لنا من ان نركز على الـبىن  
 الثالثية وهي: البنية الصوتية، والبنية التركيبية، والبنية التصويرية.

 البنية الصوتية:

لوضع أو مركز قوة، ملعـىن أو حركـة،   ونقصد اا: ))التكرار املتس  أو غري املتس  
وهو واحد من أنواع الوحدة  ألنه تركيز على حركة أو نغـم أو لفـظ معـني، يظهـر يف     

وهو كمـا قـال    ،(4)((تناوب احلركة والسكون، واألنوار والظالل، عودة البداية يف النهاية
 .(5)كوهني ))خطاب يكرر كال أو جزءا، يف نفس الصورة الصوتية((
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ي بنا اىل التوغل يف دراسة بنية التماثل اخلاصة ببنية التوازي  ألهنـا تعمـل   وهذا يؤد
على تكوين طريف االيقاع وحمققة لبنية ايقاعية أال وهي التـوازي القـائم علـى التماثـل     
اإليقاعي من خالل ))تنمية لنواة معنويـة سـلبيا أو اجيابيـا بإركـام قسـري أو اختيـاري       

 . (1)ية ومعنوية وتداولية، ضمانا وانسجام الرسالة((لعناصر صوتية ومعجمية وتركيب
تنا للنصوص اليت بني أيدينا ايقاعا تكراريا متوازيا ءنستطيع أن نلمس من خالل قرا

باسلوب التماثل اللفظي وليس التكرار احملض، أي ال وجود لتكرار لفظي حريف حمض 
وات متماثلـة. فـالتوازي   تشكله لنا بعض البىن اإليقاعية جـراء تـداف  أصـ    بل هو تواز 

 :(2)املتماثل يف لفظة )حلت( يف قصيدة سليمان بن قتة العدوي
 َمـَررُت علـى أبـيات آل حممٍد

 

 فـَلم أَرهـا أمثـاَلهـا يـوَم ُحلَّـتِ   
 

 أَلْم َتَر أن الشمس أضحت مريضـةً 
 

 لقتِل حسيـن ، والبالد اقشـعّرِت ؟!  
 

 وكانوا رجاًء .. مّث أضَحوا رزّيًة
 

 لـقـد َعُظمْت تلك الرزيا وَجّلِت 
 

   
 وتسألنا قيس فنعطـي فقريهـا  

 

 وتـقتلنا قـيس إذا الــنعل زّلـت   
 

 وعـند غـينٍّ قـطرة من دمائنـا 
 

 سـنطلبهم يـومًا اا حيث حّلت 
 

فالتماثل الصويت واض  يف هذه االبيات وذلك من خالل تكـرار الفـاظ بعينـها أو    
تكرار الفاظ متجانسة صـرفيا، فالشـاعر عمـد اىل تكـرار الفعـل )حلـت( يف القافيـة        
وتكرارها اما عن طري  التكرار احلريف للفعل او عن طريـ  اجملانسـة )حلـت يف البدايـة     

الفعلني من حيث الصـيغة الصـرفية )تسـالنا    والنهاية، جلت، زلت(، فضال عن تشابه 
وتقتلنا( وجميؤمها يف بداية الشطرين عم  من الوقع املوسيقي املتوازن لالبيات. فضال عن 

وهي من احلروف االنفجارية الشديدة الوقع، تكرار االلفاظ اليت حتتوي على حرف التاء 
الغضب والشدة، وتضفي  فهي تالئم بصوهتا وتكرارها اهلادر ما يعتور النفس من معاين

                                                           

   .25حتليل اخلطاب الشعري: ( 1
   .270تذكرة اخلواص: ( 2



﴿235﴾ 
 

جّوا من اإليقاعات الصوتية املالئمة للـنفس البشـرية اهلائجـة، فهـو يرسـم لنـا ابعـادا        
تصويرية ملشهد الزيارة اليت قام اا، وكان لفونيم التاء دوره الفعال يف ربط األبيات بعضها 

 ببعض ورفد النص بالداللة املناسبة له.
 :(1)(تعاىلرمحه اهلل )ويقول الشيخ الوائلي  

 فأنــت الصــالبة واالعتــداد  
 

ــلبِ   ــاح لألصـ ــر السـ  إذا افتقـ

 

 وأنــت إذا مــا اســتبد الظــالم

 

ــربِ     ــدهر مل تغ ــدى ال ــس م  ل

 

 وأنت السـداد وأنـت الرشـاد   

 

ــوبِ   ــزنوع إىل األصـ ــت الـ  وأنـ

 

إذ كرر الضمري املخاطب )أنت( مخس مرات يف تشكيل صـويت تكـراري وبانسـاق    
بنية متاثل وتطاب  خلقت جوا إيقاعيا نغميـا نربيـا حـىت أنـه     زمنية متساوية، من خالل 

تواصل يف آخر بيت بتكراره ثالث مرات، تأكيدا لربوز النغمـة ومـن مث إعطـاء صـيغة     
التأكيد املعنوي اليت تتجلى بثبات الصـفات )السـداد، الرشـاد، الـزنوع إىل األصـوب،      

من رموز شخصية اإلمام احلسـني   اخللود( اليت ميزها الوائلي يف أبياته تلك لتشكل رمزا
 )عليه السالم(.

 :(2)ويقول اجلواهري يف نص آخر

 ومل تـبذر احلـب اثـر اهلشـــيم

 وقــــد حـــــرقته ومل تــــزرع   

 

ــا يف الســماء   ومل ختــل أبراجه

 

ــدقع   ــا ومل تــ ــأت أرضــ  ومل تــ

 

 ومل تقطع الشــر مـن جــذمه 

 

 وغـــل الضـــــمائر مل تــــزنع   

 

 هـم ومل تصـدم النا  فيـمـا 

 

 عــــليه مـــن اخللـــ  االوضـــع 
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فيا، ممـا  رهذه االبيات تعتمد على تكرار اداة اجلزم )مل( مع متاثل بعض االلفاظ صـ 
خل  ايقاعا متوازيا، ومما عم  من اثر هذا التوازي استعماله يف بداية االشطر، وميكن ان 

موازنـة  نضع هذا النوع من التكرار ضمن فن التسميط عند البالغيني وهـذا مـا خيلـ     
صوتية من بداية البيت اىل هنايته وعلى طول االربعة ابيات املتالحقة، وهذا ابداع صـويت  
يف متاثل اصوات يف فواصل ))متساوية يف الوزن وان يكون صدر البيت الشعري وعجزه 

 .(1)متساوي االلفاظ((
كما نالحظ التماثل التركييب فضال عـن التماثـل الصـويت، متمـثال بتكـرار تقنيـة       
)عامل اجلزم وفعله( مما اعطى تقابال صوتيا وتركيبيا يف بنيتني متماثلة صـوتيا بتخـالف   

 داليل .
ومن مظاهر التماثل الصويت القافية اليت تعد العنصر الفونيمي الذي يشكل أسا  
اإليقاع املوسيقي وما تقدمه من عنصر داليل، وهي ضرورة من ضرورات دراسـة البنـاء   

 .(2)ستلزم بالضرورة عالقة داللية بني الوحدات اليت ترتبط بينها((الصويت ))فالقافية ت
وميكننا ان ندر  القافية هنا حبسب ما استند اليـه ياكبسـون يف الشـعرية إذ قسـم     

، قافية حنوية تعتمد املوازاة الصوتية الداللية، من خـالل تقـدميها    (3)القافية على قسمني
 . (4)مّر فيه(( ))معىن البيت تعل  نظم له ومالئمة ملا

فنجد القافية اليت افضت اىل تالزم الصوت واملعىن يف النـوع األول مـن القافيـة يف    
 :(5)هـ(334شعر الزيارة قد سجلت حضورا واضحا، من ذلك قول الصنوبري )ت

 أنيخــا بنــا العــيس يف كــربال 

 

ــَربْ    ــاخ الُك ــبالء، من ــاخ ال  من

 

 َنـــشّم ُمـــمسََّك ذاك الثـــرى

 

 كــافوَر تلــك التُّـــَرْبونـلثـــم  

 

                                                           

   3/38،وينظر:الطراز:1/78املثل السائر:( 1
    .42الشعرية: قضايا ( 2
   املكان نفسه( 3
   .127نقد الشعر: ( 4
  .3/73أدب الطف: ( 5
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الُتَرْب(، مفردات متتالية متشااة صـوتيا، فضـال عـن     -فالقافية املتمثلة بـ)الُكَرْب

التماثل املعنوي الناشئ من أصوات القافية، فالراء الذي يعطي معىن التكرار زائدا حرف 
يرمسه السـياق  الباء الشديد  ليخل  توافقا دالليا، فأرض كربالء )كرب وبالء( ، وهو ما 

بشكل عام، فقراءة السطر كامال يعطي شعورا برجوع اىل ما قبـل أول البيـت، فتـراب    
 هذه األرض أثارت أملا وكربا يف نفو  آل البيت وحمبيهم.

وختل  القافية يف متاثلها الصويت نسقا متوازيا فضال عن متاثلها النحوي كما جند يف 
 :(1)قول اجلواهري

 اسـتراح وعفرت خدي حبيث 

 

 خــــد تفــــرى ومل يضــــرعذ 

 

 وحيث سنابك خيـل الطغـاة  

 

 وجالـــت عليـــه ومل خيشـــع   

 

فالقافية املتماثلة فونيما متماثلة حنويا )مل يضرع، مل خيشع(، مما خل  جـوا إيقاعيـا،   
فهناك تواف  داخلي وخارجي بني الفونيم والداللة النحوية مث الداللية، فالبيتـان يشـعان   

الرضوخ واخلنوع للظلم بوساطة أداة اجلزم+ الفعل املضـارع، الـذي   جبو الرفض وعدم 
 ميتلك معىن الثبوت واالستمرار.

ونستطيع أن منيز امناطا للقافية ، أما النوع الثاين من القافية فلم جنده يف شعر الزيارة
 . (2)حبسب بعض التقسيمات

حضورا يف القافيـة   إذ ميكن تقسيمها إىل قافية بسيطة وأخرى مركبة، وأكثر االمناط
هي البسيطة املضارعة اليت تلتزم صوتا ثابتا يتردد على مسافات زمنيـة متقاربـة والـذي    

 . (3)يطل  عليه اسم )املوسيقى التصويرية(

                                                           

   .3/74ديوان اجلواهري: ( 1
    .33دير املالك: ( 2
  .23-22فن التقطيع الشعري: ( 3
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فمنها القافية املطلقة  اليت يكون رويها متحركا، اليت سـجلت حضـورا متميـزا يف    
حركتـها ، فـنلحظ حركـة الرفـع     قصائد الزيارة، وميكننا دراسـة هـذه القافيـة حبسـب     

)الضمة( االكثر شيوعا، كقول الصنوبري خماطبا من مشى تلقاء املزار، واحلـائر احلسـين   
 :(1)يف كربالء

ــا أيهــا الســائرُ   ســر راشــدًا ي

 

 مــا جــاَر مــن مقصــدِه احلــائر 

 

 ما حـار مـن زار إمـام اهلـدى    

 

 خــــري مــــزور زاره الزائــــر 

 

ــنْ   مــن جــده أطهــر جــدٍّ وَم

 

ـــوه   ــاهرُ أب ــّك األُب الط  ال ش

 

ر( يف األبيـات  -ا-مما زاد من الدرجة التوقيعية هلذه القافيـة هيمنـة أصـوات )ز       
فضال عن تكرار التجنيس )ما حار( وكل ذلك شكل تدفقا موسيقيا عاليا امتتـه القافيـة   
املطلقة وبتكرار فونيم الراء سواء يف القافية أم يف كلمات األبيات، الـذي يعمـل تـردادا    

ارة وضرورهتا بل وجواـا، فصـوت الـراء صـوت مكـرر وهـذه       صوتيا لتأكيد فعل الزي
 . (2)اخلاصية جعلته حيمل داللة )االيغال واإلحلاح(

 :(3)هـ(204ومن امثلة القافية املضمومة  قول الشافعي)ت   
 فَمْن ُمْبلٌغ عّني احلسنَي رسـالٌة

 

ـــها أنُفــٌس وقلـــوُب   وإْن كـرِهْت

 

 ذبي  بال ُجرم، كــأّن قــميَصهُ  

 

 َصبيٌغ مبـاء اأُلرجـواِن خــضيبُ    

 

 
 :  (4)وقد تستعمل القافية املكسورة مثل قول ابن محاد العبدي

 فابِكهْم أّيـها املـحُب ونـاِصــرْ 

 

ـُكا وكثــِر املــزارِ      ُهُم بكـثِر البـ

 

 لو درى زائـُر احلسني، بــما أوْ 

 

ـــزُّّوارِ   ـــالِل لـل ـــُه ذو الـج  َجـَب

 

ـــَله عـــفوه  ـــَف ـــه َعْن  ورضـوان

 

 ـهـْم، وَحـّط الــذنوِب واألوزارِ   

 

                                                           

    .3/105أدب الطف: ( 1
   .138لغة الشعر: ( 2
    .2/107أدب الطف: ( 3
  .3/20املصدر نفسه: ( 4
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زوار _ االوزار( أعطى نغمة تصويرية  –فالتشابه الفونيمي يف قافية القصيدة )مزار 
من خالل ترادف األصوات بذاهتا وهي )الزاي وااللف( اليت تتي  اتساع النفس وارتفـاع  

صوتية عالية تتسع مـع تكـرار   الصوت فضال عن تواشج )االلف والراء( أعطى مساحة 
)زار(. وشـكلت   القافية الكثر من سطر شعري  لينتج صوتا واحدا يؤكد فعـل الزيـارة  

 القافية املسبوقة حبرف املد ملمحا اسلوبيا يف شعر الزيارة.
 :(1)هـ(1088ومن امثلة القافية املكسورة الشاعر احلويزي )ت

 فيا خائفا من كل ذنب أتـى بـه  

 

 الغـريني تْسـَلمِ  حنانيك إن زرت  

 

 عسى دجلات العـيس والليـل مظلـم   

 

 وقطع املوامي معلما بعـد معلـمِ   

 

   
ــربال  ــري وك ــبلغين أرض الغ  ت

 

 وأغــدو مــع الــزوار يف زي حمــرِم 

 

 أسوف ترابا مـن ضـري  معـزز   

 

 وأرشف ماء من نقى سيط بالـدمِ  

 

ــارب بلغــين مرامــي حبقهــم   في

 

 وصل على تلـك القبـور وسـلمِ    

 

 
ان حركة القافية ألقت بظالهلا على أجزاء االبيات ولونتها حبركة مماثلة هلـا  فنلحظ 

فااللفاظ اجملرورة بالكسرة أكثر من غريها، وقد أدت دورا مهما يف االفصاح عن املعـىن،  
 إذ عربت عن حزن الشاعر وحنينه لزيارة سيد الشهداء عليه السالم.

ا  الذي يصوره الشاعر من خالل ولعل غلبة جمرى على آخر يأيت إرتباطا باإلحس
وصوال إىل ترسيخ فكرة  .(2)قافيته فهو ))اإلحسا  احلركي املصاحب للنط  بالصوت((

أمهية زيارة اإلمام عليه السالم والوصول إىل قربه الشريف ومـا يتحصـله مـن إحسـا      
 نفسي وهو جبوار ذلك القرب املقد .

                                                           

    .273ديوان احلويزي: ( 1
    .13-12موسيقى الشعر: ( 2



﴿241﴾ 
 

 البنية التركيبية

 تركيب النداءأ_ التركيب الفعلي    ب _ 
 

 التركيب الفعلي -أ

لألفعال حضور واض  يف االستعمال اللغوي لقصائد الزيارة وأهم دالالتـه كانـت   
احلرص على فعل الزيارة ودميومتها واكسااا روح القدسية والعطاء، وجنـد هـذا احلـث    
للزيارة جاء بصور فعلية متفاوتة ما بني املاضي واحلاضر واملضارع، ولعل صـيغة فعـل   
األمــر كانــت األوفــر حظــا بــني الصــيغ املســتعملة يف شــعر الزيــارة، كقــول الســيد  

 :(1)هـ(173احلمريي)ت
ـ   ــ ــَدث احلسي ــى َج ــُرْر عل  ُأْم

 

ــة:     ــِه الزكّي ــْل ألعُظم ــِن وُق  ـ

 

ـــرهِ  ـــررَت بقبــ ـــإذا مــ  فــ

 

ّـُة   ــ ــَف امَلطيـ ــه وقـ ــْل بـ  فأِطـ

 

ـــهَّرِ او ـــطهََّر للمطـ ــِك املـ  ْبـ

 

ـــّية   ـــرِة الـزكــــ  واملـطهَّــــ

 

 
احلث على الزيارة جاء بفعل صري  من خالل )أمرر_أطـل(، فضـال عـن تكـرار     

 الصيغة ذاهتا )ابك( فالبكاء الزمة من لوازم الزيارة.
وجند التضمني لفعـل الزيـارة مـن دون التصـري ، إذ يقـول القاسـم بـن يوسـف         

 :(2)هـ(213)ت
 سلم على قرب احلسني وقـل لـه  

 

ــرب   ــك مــن ق ــه علي  صــلى اإلل

 

فـ)التسليم( يتضمن إمكانية السالم عن بعد وعن قرب، فهو يقصد زيارته من     
 البعدين القريب والبعيد.

                                                           

 .28ديوان السيد احلمريي:  (1
   .4/402أدب الطف :  (2
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وهذا الصنوبري يصرح بفعل الزيارة والذهاب سريا على األقـدام عـن طريـ          
 :(1))فعل األمر(، إذ يقول

ــائرُ   ــا الس ــا أيه ــدًا ي ــر راش  س

 

ــا جــاَر مــن مقصــدِه احلــائر    م

 

 :(2)ويقول أيضا      
ــربال   ــيس يف ك ــا الع ــا بن  أنيخ

 
ــَربْ    ــاخ الُك ــبالء، من ــاخ ال  من

 

 
 :(3)هـ( يقول402وهذا الشريف الرضي )ت

 ِقْف يب ـ ولو َلْوَث اإلزار ـ فإّنما

 

 هـي مـهجة َعِلـَ  اجَلوى بفؤاِدهـا  

 

 
 :(4)واستعمل ابن مّحاد العبدي الفعل )طف(

 والتثم ُتْرُثـّم ُطـْف حـول قربِه 

 

َّم املـقـــداِر   بـــَة قـبـــر  ُمـَعظــ

 

 
ويأيت توظيف الفعل املاضي باملرتبة الثانية يف شعر الزيارة، فهو كثري االسـتعمال يف  

 :(5)القصائد واالبيات املتناولة هلذه الظاهرة، كقول السهمي
 مررُت على قرب احلسني بكربال

 

 ففاض عليه من دموعي غزيرها 

 

 
 :(2)هـ(905)ت الشيخ الكفعميويقول 

                                                           

 .2/120املصدر نفسه: ( 1
 .3/55املصدر نفسه:  (2
 .199ديوان الشريف الرضي:  (3
 .5/118أدب الطف: ( 4
 .270تذكرة اخلواص: ( 5
 .5/37أدب الطف: ( 2
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 أتـيــــُت اإلمـــام الشـهـيــــد

 

ـــزِ   ـــقلب  حــزين ودمــع غري  ب

 

ــهِ  ـــحًا شــريفًا ب ـــيُت ضـري  أت

 

 يعود الضـرير كــمثل البصـريِ    

 

 أتـيـــت إمـــاَم اهلــدى ســّيدي

 

ــاِر للمستجـــريِ    إىل احلــاير اجل

 

فضال عن مسـة الزهـو   فهو يكرر اجلملة الفعلية املاضية ليؤكد وقوع فعل الزيارة،  
 والفرح اليت نلمحها من خالل قراءتنا هلذه االبيات يف شخص الشاعر.

 
 :(1)هـ(1247ويقول الشيخ عبد احلسني األعسم)ت
 مررت به مستنشقًا طيبـه الـذي  

 

 تضّوَع من فّياح طيبك فائــُحهْ  

 

 أقمـُت عليـه شاكيــًا بـتوّجعــي  

 

 تباري  حزن يف احلشـى ال تبارُحـهْ   

 

 
 :(2)هـ(1212ويقول حممد الزيين )ت

ـ ماها آمنني، وحسُبنا  نـزلنـا ح

 

 دخوُل ديار  عنـدها جّنُة املـأوى  

 

 
 :(3)فهذا املكان يعطي للزائر الشعور باهليام اإلهلي وترغيبا بالزيارة، ويقول أيضا

 نزلنا اـا، والركُب شّتى شـؤوُنُهم 

 

 فِمن سائل َعْفوًا، وِمن آمـل  َجـْدوى   

 

االستعمال للماضي )أتيت، مررت، أقمت..( فيه داللة تأكيد خاصـية الزيـارة    هذا
 وما حتمله من دوافع إميانية وملا هلا من بعد روحي نفسي يراف  هذا الفعل.

 
 :(4)أنا الفعل املضارع فقد استعمل يف عدد من النصوص، كقول ابن محاد العبدي

 نــزوركم ســعيا، وقــل حلقكــم

 

 لكـم زرنـا   لو أننا على اقدامنا 

 

                                                           

 .5/150املصدر نفسه:( 1
 .5/243املصدر نفسه: ( 2
 .5/223املصدر نفسه: ( 3
 .5/302املصدر نفسه: ( 4
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 :(1)وهذا الوائلي يقول

ــام  ــل عـ ــت أزورك يف كـ  دأبـ

 

ــنيب     ــن ال ــا اب ــك ي ــثم ترب  وال

 

وفعــل املضــارع يشــري اىل اســتمرارية ودميومــة  الزيــارة حبيــث متتــد اىل احلــدود 
 الالمتناهية للزمن.

 

 تركيب النداء

))طلـب اقبـال   يعد النداء واحدا من االساليب اليت تثري االنتباه لدى املتلقـي فهـو   
 . (2)املدعو على الداعي حبرف خمصص((

 . (3)ويرى بعض النحويني أن حرف النداء يتضمن معىن لفظة )ادعو(
أما عند احملدثني من البالغيني فيعجوه اسلوب ))القصد منه التنبيه ومحـل املنـادى   

 . (4)على االلتفات((
نسـان املعـرض عـن    ا لإلولعل تعدد ادوات النداء كلها تشري إىل امكانية استعماهل

    . (5)املنادى أو تنبيهه لغفلته
 

فنالحظ أحد الشعراء يربط سبب الزيارة عن طري  النداء فيقول حسن عبد الباقي 
 :(2)هـ(1157العمري )ت

 يا ابَن بنت الرسول، قد ضـاق أمـري  

 

 مـن َتـنـاٍء وُغـربـٍة وافــتراقِ  

 

                                                           

 .2/54ديوان الوائلي: ( 1
 .2/323 ان:الربه( 2
 .2/133حاشية الصبان: ( 3
 .301يف النحو العريب: ( 4
 .349ينظر: اجلىن الداين: ( 5
 .50/ 3أدب الطف: ( 2
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 وَدجـا اخَلــطُب، واملصـائُب ألقـتْ   

 

 َرْحَلهـا فـوق ضيـ  هـذا العنـاقِ   

 

 
النداء بـ)يا( هنا حددت قرب احلسني من الرسول )صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(     
ليعطي املزار هنا قدسية، والنداء هنا أضحى تعلـيال للزيـارة فحملـت اسـرار نفسـية،      
فتوالت بعد النداء )يا = خطب، مصائب، تناء، غربـة، افتـراق( واسـتفاد الشـاعر مـن      

اصية النداء هنا مع هذه األحاسيس النفسية العميقة الصعبة ليجعلـها )ملقـاة( عنـد    خ
 القرب الشريف للفكاك منها، بقوله )القت رحلها(.

 :(1)هـ( الزائر إذ يقول592كما وخياطب ابن ملعلم الواسطي )ت
 يا زائَر املقتوِل َبْغيًا.. قْف علـى 

 

 َجـدٍث يقـابُله هنالك َمْصَرُع 

 

 السالُم عليك يا موىًل بـهِ وقل: 

 

 يرجو الشفاعـَة عبُدك املتشّيُع 

 

 
فالنداء )يا( خماطبا زائر )املقتول(، داللة على شد االنتباه هلذا األمـر )اخلطـب( مـن    
خالل اإلفصاح بلفظة املقتول، لريدفه بفعل األمر )قف( على جدث، فالزيارة هنا تأخـذ  

حمققة بقوله )وقل السـالم عليـك( وهـي مـن      معىن اجلدل العقلي، أما الكيفية فكانت
 أوائل العبارات اليت تقال عند دخول الضري  املقد .

 فنداء لشاعر هنا ليس منه الغرض التنبيهي فحسب بل وهو الغرض الواجب.
 :(2)ويقول الوائلي ذاكرا زيارته لإلمام عليه السالم وخماطبا أرض كربالء

ــدير اجلــراح  ــا ه ــربال ي ــا ك  وي

 

 الـــدَُّم العلـــوي اأَليبوزهـــو  

 

ــدين   ــة اخلال ــفر ملحم ــا س  وي

 

 غـــري البطولـــة مل يكتــــب   

 

ــدُِّما   ــيد الـ ــفًة بنشـ ــا شـ  ويـ

 

ــدى اأَلرحــب   ــرب امل ــرُِّد ع  تغ

 

ــيّ   ــرى العلقم ــًا يف ث ــا عبق  وي

 

 شـــد االنـــوف إىل اأَلطيـــب 

 

 ويــا صــرح جمــٍد بنــاه احلســني

 

ــب    ــفه املعج ــدع يف رص  وَأب

 

                                                           

 .341ديوان ابن املعلم الواسطي: ( 1
 .2/53ديوان الوائلي: ( 2
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ليكشف عـن قـرب املسـلفة بينـه وبـني تلـك        فالنداء هنا جاء باسلوب تراكمي 

األرض اليت سكنت الروح، فنداء األرض وتكـراره يعطـي احساسـا باملخاطبـة وجهـا      
لوجه، إال أن بعد املسافة احلقيقية على أرض الواقع جعـل تكـرار هـذا النـداء واجبـا      

 ء.تراكميا، حيمل معىن اللوعة واحلزن واالشتياق بكثافة عاطفية خلقها تكرار الندا
 

 :(1)ويف قصيدة اجلواهري يكرر أداة النداء )يا( يف بيتني متتاليني، لنقرأ له
ــت   و ــم مل ينفـ ــن هاشـ  ياغصـ

 

ــ  ـــرعب ــك ومل ُيـــفـ  ازهر من

 

ـــع    واصـأل مـن نشـيد اخللـود     ويا ــام القصــيدة باملطلـــ  خت

 

 
 :(2)وقد جييء النداء بغري أداة النداء )يا(، إذ يقول ابن محاد العبدي

 آمريء، يرنـو قبـوَرهُم اـا   فأّي 

 

 وأحشــاؤه بالــدمع لــيس تســيُل؟! 

 

 
 فالنداء هنا بأداة )أي( خطاب عام  ليشكل القاعدة األساسية لكل حمب.

واذا فقد كان السلوب النداء دوره اهلام يف إظهار مشاعر الزائر االنسانية وعاطفتـه  
 وحبه املفرط آلل البيت عليهم السالم.

 

 البنية التصويرية:

نقف هنا على أعتاب الكشف عن كل مـا يعطيـه اخلطـاب الشـعري مـن خـالل       
االسناد واالنزياح عنه، يف التشكيل املألوف لتأسيس خطاب خارج عن ما هو متعـارف  
عليه، لتنربي منه دالالت أكثر علوقا يف النفس القارئة، ليصل باخلطاب من جمـرد كونـه   

                                                           

 .3/73ديوان اجلواهري: ( 1
 .3/200أدب الطف: ( 2
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ا عن ))املفاهيم واالشياء بشـكل غـري   خطابا عاديا إىل خطاب شعري الذي يكون تعبري
، متمثال بعالقات احلضور والغياب، ملرحلتني تتطلب إعادة النص اىل توازنه، (1)مباشر((

وإعادة ترتيبه النصي مبا يالئم املفهوم املقبول، ومبا حيقـ  سـالمة الـنص، عـرب حمـوري      
 اجملاورة واالستبدال.

يل واجملاورة، البد من احلديث عنهما، ولالقتراب من مفهوم هذين احملورين االستبدا
فاالستبدال قائم على اختيار بديل من بدائل متعددة من بـني اقتراحـات تضـعها اللغـة     

ثراء صـوري،   إلعطاءالشعرية واليت تعمد إىل اعطاء اجلمادات واجملردات الطابع االنساين 
، فهي من خالل (2)فاالستعارة تعد من اسس التماثل/املماثلة كما صنفها بعض الباحثني

خـارج نطـاق بعـض االنزياحـات الـيت       ،(3)اإلسناد احملوري خيل  منها انزياحا استبداليا
ولعل أهم ما مييز .  (4)تتحدد بالسياق املألوف، وهي مسة من مسات االستعارة املستحسنة

ذلك يف التشخيص والتجسيد وهي من تقنيات حمور االستبدال، فلنقرأ رصدا استبداليا 
 :(5)الشافعيقول 

 إلـى اهلل أشكو لوعًة عنـد ذكـرِهم  

 

 َسَقْتنـي بكــأ  الث كـل والَفَظعـاتِ    

 

 
فالنص يؤسس لتنافر أسنادي فالشكوى من لوعة الفـراق، متمثلـة بالثكـل الـذي     
يسقى بكأ  عرب متواليات غري متوقعة فاللوعة تسقى بكأ  وهذا الكأ  هـو الثكـل   

 والفقد  ليكون صورة نفسية جمسدة.
     

 :(2)ويف صورة استعارية أخرى يقول عقبة السهمي
                                                           

 .2/152سيموطيقا الشعر: ( 1
 .51ينظر: قضايا الشعرية:  (2
 .110بنية اللغة الشعرية:  (3
 .52-51دالئل اإلعجاز: ( 4
 .2/110ادب الطفي: ( 5
 .270تذكرة اخلواص: ( 2
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 لقتِل حسيـن ، والبالد اقشعّرِت ؟!  أَلْم َتَر أن الشمس أضحت مريضًة

 
فاملعطى االسنادي قدم صورة تنبؤية للحياة بعـد استشـهاد اإلمـام احلسـني عليـه      

البشـرية، ويف  السالم، قدم إليها باسلوب استفهامي  ليسند للشمس صفة من صـفات  
 ذلك داللة غياب الفائدة منها، وصورة البالد املتأثرة من قتله باضفاء صفة للقشعريرة.

 
 :(1)ويقول الشريف الرضي

 جتري هلا َحَبـُب الــدموع، وإّنــما  

 

 َحّب القلوب َيُكـنَّ مـن إمـداِدهـا 

 

 يا يوم عاشوراء كم لك لوعـة 

 

 ترّقُص األحشـاء مـن ايقادهـا    

 

 
االستعاري تكونت من خالل إسقاط حمور االستبدال يف اسناد )رقـص( و   فالصورة

)األحشاء(، بنيتني ال تتطابقان على حمور احلضور، ولكن يف مستوى الغياب، يشـري اىل  
عدم االستقرار والشعور باختالل جانب مهم من جوانب احلياة، وهو ما حـدث يف يـوم   

 عاشوراء الذي هز سكان السماء واألرض.
ورة على احملور االستبدايل تواجهنا دالالت تنبـع مـن بنيـة اعتمـدت علـى      ويف ص

 املشااة  لتعطي النواة الداللية اليت تصور لوعة قتل اإلمام عليه السالم، وقدسية الضري .
 

 :(2)يقول السيد احلمريي
 ْبـــِك املــــطهََّر للمطــــهَِّراو

 

 واملـطهَّــــــرِة الـزكــــــّية  

 

ـــَدتْ  ـــْعولٍة َغـ ـــبكاء ُمـ  كـ

 

ـــنّية   ـــواحدها املـ ـــومًا بـ  يـ

 

 
 

                                                           

 .201ديوان الشريف الرضي: ( 1
 .52ديوان السيد احلمريي: ( 2
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 :(1)ويقول الشافعي
 فَمْن ُمْبلٌغ عّني احلسنَي رسـالٌة

 

 وإْن كـرِهْتـها أنُفٌس وقلـوُب 

 

 ذبي  بال ُجرم، كـأّن قـميَصُه

 

 َصبيٌغ مباء اأُلرجواِن خـضيُب 

 

 
 :(2)وهذا مهيار الديلمي يقول

 أَنـْشُرَك مـا َحـَمل الـزائرون

 

 املسُك خالَط ُتْرَب الطفوف ؟!َأم  

 

 كـأّن ضـريـَحَك زهُر الربيـ

 

 ـِع.. هّبْت عليه نسيُم اخلـريف 

 

 
 :(3)ويقول ابن محاد العبدي

ـَْحَبهُ  ــُل مــوالَي احلســنَي وصــ  أمثِّ

 

 كأجُنِم ليـل  بينـها البـدُر، أو أسـىن     

 

 
متتـد مـن وراء    ولعل اجلواهري اعتمد تقنية املشـااة واسـناده اليـد احلمـراء الـيت     

الضري  املقد   ليحق  اإلسناد خلارج عن املألوف، حتقيقـا خلاصـية التـرابط بقضـية     
 :(4)اإلمام اليت ال هناية هلا

ــدا مــن وراء الضــري   كــأن ي

 

 محــــراء مبتــــورة األصــــبع 

 

 
 

 محور المجاورة: -2

وأهم آليات هذا احملور الكنايـة واجملـاز املرسـل القـائم علـى أسـا  ))التـرابط           
ليكـون هنـاك     (1)التماسي والتسلسلي املفترض بني املوضوع احلرف والبديل اجملـاور(( 

                                                           

 .2/114الطف: ادب  (1
 .2/134ديوان مهيار الديلمي: ( 2
 .3/58ادب الطف: ( 3
 .3/73ديوان اجلواهري: ( 4
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ختالف على املستوى احلاضر يعمل على تقوميه الفائ  من خـالل العالئـ  بـني ثيمـات     
إشارة إميائية تعطي بديال إحيائيا من الثيمة للموضـوع  األلفاظ املتجاورة من خالل وجود 

 األصلي.
      

 :(2)يقول حسني أفندي العشاري
 َقَصدناكُم نرجـو النَّوال، ألّنـكْم

 

 ُغيوٌث مَلن يبغي النَّدى وُبحـوُر 

 

 أتيناكُم ُغْبَر الوجـوِه، وُتـْرُبكْم

 

 ُغـسول ومـاء  للقلوب َطُهـوُر 

 

والنوال بثيمـة )الغيـث(، داللـة واضـحة لكـرم آل البيـت )علـيهم        اسناد القصد 
 السالم(.

 :(3)ويف بيت آخر يقول الشافعي
 يــــا أعُظمــــًا ال زلـــِت ِمـــن

 

ــة    ـــٍة َرِوّيـ ـــاَء سـاكبـ  وطفـ

 

فالوطفاء السحابة اليت امتألت باملطر فاسناد العظام إىل الوطفـاء فيـه داللـة الكـرم     
 واألكثر من ذلك فهي ساكبة روية.

 :(4)ويقول دعبل
ـ ّضاُت الــيت لســُت بالغــًا  فـــأّما امُلمــ

 

 َمـــبالَغها مـّنـــي بُكـــْنه صفـــاِت 

 

 قبوٌر جبنـب النـهر مـن أرض كـربال    

 

 ُمـَعـّرُسهم فيــها بشــّط ُفــراتِ    

 

ــالفرات، فليـــتين ـــوا عطاشــى ب  ُتُوّف

 

 ُتـوّفيـُت فـيهم قبـل حـني وفــايت    

 

 
الشعراء إىل اعتماد حمور اجملاورة واالستبدال يف التعبري ولعل الضغط السياسي أجلأ 

 عن الزيارة وضرورة التزامها.

                                                                                                                                        

 .71البنيوية وعلم اإلشارة: ( 1
 .5/44أدب الطف: ( 2
 .2/112املصدر نفسه: ( 3
 .302ديوان دعبل اخلزاعي: ( 4
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 :(1)ويقول وهب بن زمعة اجلمحي من قصيدة طويلة    
 تبيت النشاوى مـن أميـة نّومـا   

 

 وبالطف قتلى ما ينام محيمهـا  

 

 وتضحى كرام من ذؤابة هاشـم 

 

 حيّكم فيها كيف شاء لئيمهـا  

 

 ما تغذت سوى العلىوتغدو جسوم 

 

 غذاها على رغم املعـايل سـهومها   

 

 :(2)ويقول الوائلي    
 أَتــِرُب خــدي بعفــر الثــرى   

 

ــب   ــاؤك مل تنضـ ــث دمـ  حبيـ

 

ـــغر أىب  ــع ثــ ــث يلعلــ  حبيــ

 

 بأن حيتسـي الـذل يف مشـرب    

 

فاحتساء الذل يف املشرب صورة كنائية عن اخلنوع والقبـول والرضـوخ املتجـرع،    
الثيمة داللة على العطش والقتل ضمآنا على أن يقبـل مـن احتسـاء    )فتغر اإلمام( هذه 

 إىل أن يقول: وشرب الذل،
ــدماء  ــاء الـ ــك يالعطـ ــا لـ  فيـ

 

ــب   ــرى معش ــال لث ــل الف  حيي

 

 
فالدماء عطاء، بل ان هذا العطاء حييل الثرى اىل عشـب أخضـر، فالعطـاء مـرتبط     

 بالعشب األخضر عرب تضحية الدما.
  

                                                           

 .3/108أدب الطف: ( 1
 .2/53ديوان الوائلي: ( 2



﴿251﴾ 
 

 خاتمةال

نستنتج من كل ما سب  أن موضوع الزيارة قد استحوذ مساحة ال بأـس ويف اخلتام 
اا من الشعر العريب، وقد اشعل شرارهتا شعراء العصر االموي كوهنم قرييب العهـد مـن   
واقعة الطف األليمة مرورا بالعصر العباسي فالعثماين فاحلديث، وهذه القصـائد كانـت   

بـد ان تكـون مصـحوبة بالبكـاء      ال ، والـيت تؤكد عظم ومكانة زيارة اإلمام عليه السالم
وذرف الدموع وإظهار احلزن يف املرقد املقد ، كل هذه املعاين طرحت بطريقة اسـلوبية  
بليغة، وقد رصدنا بعض البنيات االسلوبية متثلت بالبنيـة الصـوتية واملتمثـل بالتماثـل     

افيـة نوعـا مـن    الصويت الذي حيدث توازيا صوتيا داخل النص الشعري، وقد ادخلنا الق
ة متشااة لكلمات القافية، والبنية األخرى البنيـة  أالتماثل الصويت املعتمد على تكرار هي

التركيبية اليت تشكلت من تكرار االفعال بصيغها وازمنها املختلفة فكان فعل األمر اكثر 
 االفعال حضورا ويايت بعده الفعل املاضي ومن مث الفعل املضارع، والفعل بصورة عامـة 
يدل على االستمرارية يف احلركة وعدم الثبـوت وهـذا مـا تنطـوي عليـه الزيـارة. ومـن        
الظواهر التركيبية االخرى النداء، فقد اكثـر الشـعراء مـن هـذه الصـيغة يف قصـائدهم       

امتداد صوهتم عرب االزمنـة واالمكنـة املختلفـة. امـا البنيـة الثالثـة فكانـت         نللتعبري ع
خالل األبيـات الـيت بـني أيـدينا اهنـا تكونـت مـن حمـاور          التصويرية واليت استنجنا من
 االستبدال واملشااة واجملاورة.
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 المقدمة

 آله وسلم.واحلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد صلى اهلل عليه 

 . (1)الذي قال:)ان للحسني يف بواطن املؤمنني معرفة مكتومة (

إن لكل انسان بعدين أحدمها مادي يتمثل يف اجلسم االنساين واملتكون من اجلوارح  
الظاهرة واآلخر: البعد الروحي املعنوي فيكون االول حماًل للحوا  اخلمس وأما الثـاين  

 فيكون حماًل للعلوم واملعارف املتنوعة. فاألول ظاهري حمسو  والثاين باطين خفي. 

 ا تكون يف البعد الباطين اخلفي. وإن املعارف الربانية امن

ولو تأملنا احلديث الشريف لوجدنا فيه تلـك االشـارة الواضـحة علـى أن لإلمـام      
 . 2احلسني )عليه السالم( معرفة مكتومة استقرت يف الباطن الغييب للمؤمنني

فباطن االنسان الغييب تكون فيه املعرفة املكتومة ولكن ليس لكل باطن انساين امنا يف 
ن املؤمن املوحد والذي قال الرسول االعظم حممد )صلى اهلل عليه و اله وسـلم( فيـه   باط

انه يكون حماًل للمعرفة املكتومة. وللخصوصية اليت اخـتص اـا االمـام احلسـني )عليـه      
السالم( دون غريه من االئمة فان له معرفة ومكانة متيز اا يف نفو  املؤمنني. والشـواهد  

ا ورد حول ذكر االمام احلسني )عليه السالم( الذي يورث العربة على ذلك كثرية منها م
واحلزن واالهتمام فذكر االمام احلسني )عليه السالم( يورث العربة والعربة يف ذكـر امسـه   
ومصائبه واحواله يف يوم عاشوراء فذكر مصائبه موجب حلـدوث العـربة واحلـزن واالمل    

واطن املؤمنني الذين  كانـت يف قلـوام حرقـة    للذاكر نتيجة االرتباط احلقي  لإلمام يف ب
امتدت على مدى قرون لتستعر جذوهتا يف قلوب العتها مقولة: ))يـا ليتنـا كنـا معكـم     
فنفوز فوزًا عظيماًَ(( قلوب عطشى للشهادة مبقدار عطش االمام احلسني رجال صـدقوا  

اعة االكـرب  ما عاهدوا اهلل عليه رجال احلسني الذين جتسدت فيهم غرية العبـا  وشـج  
                                                           

  .39ح 43/271البحار:  2/841اخلرائج واجلرائ : ( 1
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وشباب القاسم وبراءة الرضيع ووفاء حبيب وصدق برير واخالص مسلم بن عوسـجة  
رجال استقر يف قلوام حب احلسني ومتثلوا يف افعاهلم مبادئ احلسني فكانـت هنضـتهم   
وتلبيتهم لنداء املرجعية الرشيدة يف اجلهاد انعكاسًا لثـورة احلسـني وجتسـيدًا الفكارهـا     

ضامينها التربوية فكان حقًا ان نقول فيهم قوله تعاىل: ))اهنم فتية امنـو  القرانية وتطبيقا مل
 برام وزدناهم هدى((.

 

 -)عليهم السالم(:البعد التربوي للثورة الحسينية في نفوس محبي اهل البيت 

لقد اثبت ابطال العراق ورجاله من احلشد الشعيب املقد  ان حبهم لالمام احلسني 
)عليه السالم( ليس جمرد تعاطف انساين وتأثر نفسي مبصابه يفضي ام اىل البكاء السليب 
اهنم ببطوالهتم وتضحياهتم النبيلة قد غريوا تلك النظرة القاصرة عن حميب االمام بإختاذهم 

ملعرفــة واالخــالق واالدب والتربيــة اجلهاديــة واالصــالح االجتمــاعي إيــاه قــدوهتم يف ا
واالنتصار على الذات الدنيوية فنجد فيهم ذلك االرتباط النوراين  املتني بكل جانب من 
جوانب حياته فنجد فيهم احلسني الثائر احلسني القائد احلسني املريب احلسني السياسـي  

  اجملاهد الذي ال يابه املوت وال خيافه. املتمكن احلسني املرشد االخالقي احلسني

لقد اثبت الرجال للعامل امجـع ان املنـرب احلسـيين منظومـة ثقافيـة واسـعة وحركـة        
عقالنية منظمة تطل على شخصية االمام من جوانبـها مجيعـًا دون التركيـز يف اجلانـب     

ام احلسني ويهمش املأساوي وحده الذي نعتز به ارثاًً انسانيًا ال فعاًل خيتصر شخصية االم
فاعليتها فاستلهم ابطال احلشد الشعيب درو  االمام احلسني )عليـه السـالم( واخـذوا    
بتمثيلها وجتسيدها عندما سيطرت داعش امللعونة احفاد بين امية على مساحات كـبرية  
من العراق واخذت هتدد العاصمة بغـداد واالمـاكن املقدسـة مجيعهـا وعنـدما ادركـت       

باخلطر الكبري الذي يهدد العراق اعلنت اجلهاد الكفائي من اجل انقـاذ   املرجعية الدينية
 االرض والعرض والدين. 
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فكان هذا االعالن هو املنقذ احلقيقي للعراق وشعبه بعدما استجاب لدعوة اجلهاد 
اكثر من ثالثة ماليني جماهد من شيب وشباب وطرزوا اروع املالحم البطولية يف اجلهـاد  

وهـو الـدر     –واحسيناه  –هاد من اجل العراق والدين وحتت شعار والقتال واالستش
احلقيقي اليب عبد اهلل احلسني )عليه السالم( يف تقومي الدين والدنيا وتطهري العـراق مـن   

 الزنادقة اجلدد الوهابية احفاد معاوية ويزيد. 

يف فجسدوا حب  مواقف االمام احلسني )عليه السالم( يف كربالء احلسني الـيت هـي   
الواقع مدرسة تربوية ال تنحصر يف دين اومذهب او تيار معـني فهـي معـني تنـهل منـه      
النفس البشرية بغض النظر عن انتمائها الن فيه ما يسمو اذه النفس على اسـا  اهنـا   
نفس انسانية ال نفس اسالمية. وهذا املعىن يستقى من قوله االمام احلسني )عليه السالم( 

اجتمع من كل حدب وصوب لقتلـه بقولـه )عليـه السـالم(:      وهو خياطب جيشا جرارا
  .)ايها النا  ان مل يكن لكم دين فكونوا احرارا يف دنياكم(

هذه العمومية يف خطاب االمام احلسـني )عليـه السـالم( وكـذلك يف احلـال فيمـا       
اشتملت عليه هذه الواقعة من خطب وعبارات وحوارات تدلل مبا ال يترك جماال للشك 

ومية ثورة االمام احلسني )عليه السـالم( وبالتـايل عموميـة اخلطـاب الوجـداين      على عم
التربوي يف هذه الثورة اخلالدة فإذا مـا سـلمنا اـذه العموميـة توجـب علينـا ان نسـلم        
بضرورة استقصاء الدرو  التربوية والقيم الفاضلة اليت تضمنتها ثورة احلسـني )عليـه   

عاشر من احملـرم مبـا يسـهم يف تعزيـز حالـة السـمو       السالم(. وليس فقط حادثة اليوم ال
النفسي وألجل حتقي  ذلك البد من احلصر النوعي هلـذا التـراث التربـوي واالخالقـي     
والوقوف على كل موقف من املواقف اليت جتلى فيهـا االمـام احلسـني )عليـه السـالم(      

السالم( كـثرية   وانعكاسات مواقفه )عليه السالم( يف حربنا ضد االرهاب ومواقفه )عليه
وكلماته عظيمة وسكتاته عميقة له يف كل منـها عـربة وحكمـة ودر  مسعنـا عنـها يف      

 الروايات واليوم نراها رؤى العني يف أباة الضيم من ابطال احلشد الشعيب املقد .
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  -نماذج من مواقف االمام الحسين )عليه السالم(:

  -البكاء:

ني عليه السـالم.. وهـي البكـاء فنجـده     تكررت يف واقعة الطف حالة لإلمام احلس
يبكي عندما يقف على اجساد اصحابه وهي خمضبة بدمائها فنجده يتصـف  وجـوههم   

 .فيقف على شيخ كبري فيبكي ويقول له: )شكر اهلل سعيك ياشيخ(

يقف على احد اصحابه صريعًا فيبكي مث يزداد بكاء عندما يقـف علـى شـاب يف    
ليه مضرجًا بدمه ويزداد بكاءًا فتكاد تزه  روحه عنـد  مقتبل عمره يعفر برجليه ينظر ا

مايقف على جسد ابنه شبيه رسول اهلل فرياه مقطعًا قد صبغت الدماء جسمه ينظـر اىل  
 النساء يبكي يرى االطفال يبكي.... 

انه أمر غريب فهذا خالف كل الثوار الـذين ال يعرفـون البكـاء يفتـدون انفسـهم      
ا وال بدمعة واحدة وخبـالف قـادة كـل التحركـات فلـم      وعروشهم بأمم ال يبكون عليه

 يعرفوا البكاء او حىت االسف على قريب او بعيد صغري او كبري. 

لكن االمام احلسني )عليه السالم( فقط هو من يبكي كيف ال وهو الذي جتلت فيه 
اعلى مظاهر االنسانية فضال عن ان البكـاء وحـزن القلـب ودمـع العـني امـور فطريـة        

الطبيعة البشرية فليس البكاء بغريب على االمام احلسني )عليه السـالم( فهـو    تقتضيها
 الذي بكى عمه )احلمزة(.  –صلى اهلل عليه وآله وسلم  –رمحة يف عباده كما هو جده 

فتراه يبكي اصحابه تارة ويبكي اعداءه تارة اخرى الهنم سوف يدخلون النار بقتلهم 
النفس املعطاء وحنوها عليهم بكـل جحـود وقـب      له )عليه السالم( وهم يقابلون كرم

 . (1)فينادي مناد منهم: )ال تبقوا من اهل هذا البيت صغريا وال كبريا(

 وال زال الدر  احلسيين يشع بأنواره االنسانية رغم تواتر االزمان وتغري املكان. 

                                                           

 .387مقتل احلسني عبد الرزاق املقرم ص (1
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 -صبر االمام الحسين )عليه السالم(:

جتلى االمام احلسني )عليه السالم( يف اعظم مظاهر الصرب بل جتلى الصرب فيه حىت 
  -تعجب اعداؤه من صربه فقال قائلهم:

)ما رأيت مكثورا قط قتل اهل بيته وولده أربط جأشًا منه( بل تعجبت املالئكة من 
 -صربه كما يف زيارة الناحية املقدسة:

ت قــد تعجبــت مــن صــربك مالئكــة )وانــت مقــدم يف اهلبــوات وحمتمــل لالذيــا
 السماوات(. 

فمع كل تلك املصائب اليت هدت ركنه وكسرت ظهره فشاب هلا رأسـه وابيضـت   
حليته واحنىن ظهره مل تضعف عزميته وال قل جتلده ومل يستسلم هلم او يزنل على حكم بين 
امية بل كان صابرا متجلدا مفوضا امره اىل اهلل حمتسبا تلك املصائب عند ربه فلم جيـزع  

 ومل ميس اميانه باهلل ضعف. 

 

 -كر اهلل:ذ

اما التجلي االهم واالعظم له )عليه السالم( فهو جتليه يف ذكر اهلل سبحانه وتعـاىل  
حىت انه اصب  ال يرى منه اال ذكر اهلل فتراه يف كل موقف يذكر اهلل )جلت قدرته( يف كل 
احواله ففي ليلة العاشر وهناره يطلب تأجيل القتال ليصلي هلل خيطـب يف اصـحابه يبـدأ    

 يصّبر أخته يذّكرها بتقوى اهلل والتمسك به من ذلك قوله: ))يا أختاه اتقـي اهلل  بذكر اهلل
وتعزي بعزائه واعلمي ان اهل االرض ميوتون وان اهل السموات ال يبقون وان كل شيء 

 .(1)هالك اال وجه اهلل تعاىل الذي خل  بقدرته ويبعث اخلل  ويعودون وهو فرد  وحده((
                                                           

 .2ص 45ج –حبار االنوار  (1
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لسهم من الوريد اىل الوريد وهو بني يديه فيذكر اهلل بقوله: يرى إبنه الرضيع يذحبه ا
 .(1)))أهون ما نزل يب انه بعني اهلل اللهم ال يكن عليك أهون من فصيل )ناقة صاحل(...((

يقف على مصرع يتيم اخيه وينظر اليه فيدعو اهلل: ))اللهم احصهم عددا واقتلهم 
 .(2)بددا وال تغادر منهم أحدا...((

ون فيدعو:))اللهم بّيض وجهه وطّيب رحيه واحشره مع االبرار وعّرف يقف على ج
 بينه وبني حممد وآله((.

يقف ليستري  فيذكر اهلل: ))استعدوا للبالء واعلمـوا ان اهلل حـاميكن وحـافظكن    
 ء....((.اوسينجيكن من شر االعد

 احاط به القوم يضربونه بسيوفهم ويطعنونه برمـاحهم فيـذكر اهلل: ))صـربا علـى    
 رب ال اله سواك يا غياث املستغيثني((. قضائك يا

 

 -مناجاته )عليه السالم(:

من ابلغ ما ورد عنه )عليه السالم( مناجاته هلل وهو جياذب انفاسـه االخـرية يغشـى    
عليه تارة ويفي  تارة اخرى وقد اشتد به العطش واخذ منه مأخذا عظيما حىت أثر على 

حـىت صـار كاخلشـبة اليابسـة وقـد اثخنتـه كثـرة         عينه فال يكاد يبصر واثـر يف لسـانه  
اجلراحات واضعفه نزيف الدم من جسده الطاهر واذا به وهو يف هذه احلال يـذهل عـن   

 جراحاته ويقبل على ربه فيناجيه بقوله: 

))اللهم متعايل املكان عظيم اجلربوت شديد احملال غين عن اخلالئ  عريض الكربياء 
ة صادق الوعد سابغ النعمة حسن البالء قريب اذا دعيـت  قادر على ما تشاء قريب الرمح

                                                           

 .42ص 45ج –حبار االنوار  (1

 . 357آل حبر العلوم ص –مقتل احلسني  (2
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حتيط مبا خلقت قابل التوبة ملن تاب اليك قادر على ما اردت تدرك ما طلبت شكور اذا 
شكرت ذكور اذا ذكرت ادعوك حمتاجا وارغب اليك فقريا واتوكل عليك كافيـا اللـهم   

تلونا وحنن عترة نبيـك وولـد   احكم بيننا وبني قومنا فاهنم غرونا وخذلونا وغدروا بنا وق
حبيبك حممد )صلى اهلل عليه واله وسلم( الذي اصطفيته بالرسالة وائتمنته على الوحي 

 . (1)فاجعل لنا من امرنا فرجا وخمرجا يا أرحم الرامحني((

هذه املناجاة العظيمة ال تصدر اال من عظيم وهـو احلسـني )عليـه السـالم( فهـي      
وضع االمـام )عليـه السـالم( فهـو يـذهل عمـا حولـه        طويلة جدا على من هو يف مثل 

ويناجي ربه بتلك املعاين العالية واملعارف العظيمة اليت يـذهل عنـها عنـد الـبالء حـىت      
العلماء العرفاء لشدة ارتباطه وثقته باهلل وصدق تفويضه امره هلل )سبحانه وتعـاىل( فلـم   

عـده واميانـا بقدرتـه واحتسـابا     تزده تلك املصائب وذلك البالء اال ثقة بربه وتصديقا بو
المره وتعظيما لشأنه العظـيم يف هـذه املناجـاة اهنـا ابتـدأت بــ متعـايل املكـان عظـيم          
اجلربوت.... اخل من صفات العظمة والكربياء مع انه قد يظـن ان حالـة االمـام احلسـني     
 )عليه السالم( واضـطراره وشـدة ضـعفه وافتقـاره حيتـاج فيهـا اىل التوجـه بـاملعني...        
الرحيم... جميب املضطر... وامثاهلا مما يتناسب مع تلك احلالة ذلك الن التوجه هلل يف هذه 
الصفات فيه توجه اىل حاالت االنسان ومصائبه وآالمه وهو يعين السري اىل اهلل سـبحانه  
من خلقه اليه وهو ليس مقام الصديقني خبالف ما ابتدأ به االمام احلسني )عليه السالم( 

ل تام للنفس وحاجتها او ذكر االمها واضطرارها. فهو انقطاع تام عـن اخللـ    ففيه اغفا
واجنذاب اىل اهلل سبحانه وتعاىل وتعل  به ونظر اليه وسري باحل  يف احل  فلم يعـد يـرى   
نفسه وحاجتها مل ير اال عظمة ربه وتعاىل مكانـه النـه ال يعـرف اهلل اال هـم وال يعـرف      

وي عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( قولـه: ))يـا   سبحانه وتعاىل اال ام فقد ر

                                                           

 . 544مصباح الكفعمي ص – 451ص 84مقتل احلسني: آل حبر العلوم حاشية رقم  (1
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وورد  (1)علي ما عرف اهلل اال انا وانت وال عرفين اال اهلل وانت وال عرفـك اال اهلل وانـا((  
فكـل   (2)عنهم: ))من اراد اهلل بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكـم(( 

  اهلل فيهم واال مل يصل. من عرف اهلل فيهم واال مل يعرف وكل من وصل اىل

من هنا كان مقامه صلوات اهلل عليه مقام شكر مع ما هو فيه من املصاب ووصـفه  
اهلل بسابغ النعم حسن البالء النه يبصر مبـا ال يبصـر غـريه فهـو ال يـرى مـا هـو فيـه         
واصحابه واهل بيته من املصائب اال ان اهلل يريد ان يهبهم من املنازل الشـريفة بصـربهم   

حتماهلم املكاره وان ما هم فيه هو طري  الفـوز يف االخـرة وبـه ادراك الفـت  ونصـرة      وا
االسالم فلوال هذه الشهادة ملا مسع آذان على وجه االرض الهنم مل يريدوا قتل شخصه بل 
اهنم ارادوا قتل االسالم مبقتله )عليه السـالم( وهـذا الشـمر )لعنـة اهلل عليـه( يكشـف       

ه االمام )عليه السـالم(: ))اتقـتلين وال تعلـم مـن انـا ؟ فقـال:       هدفهم بقوله عندما سأل
اعرفك ح  املعرفة امك فاطمة الزهراء وابوك علي املرتضـى وجـدك حممـد املصـطفى     

فقتله قاصدا قتل االسـالم بعـد ان اعلـن     (3)وخصمك العلي االعلى أقتلك وال أبايل((
خمتارا هو واصحابه مصارع الكرام )عليه السالم( اباءه لالستسالم ورفض بيع دينه بدنياه 

 على حياة اللئام. 

 

 -جتليات الدرو  احلسينية يف انتصارات ابطال احلشد الشعيب:

لقد قّدم االمام احلسني )عليه السالم( نفسه الشريفة هلل سبحانه وتعاىل يف موقف مل 
يعرف له مثيل يف تاريخ االسالم بل يف تاريخ البشرية مجعاء اقدم على املوت طوعا خمتارًا 
مصارع الكرام على حياة اللئام حلفظ كرامة الرسول واهـل بيتـه )صـلوات اهلل علـيهم     
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ه من ان يكونوا طلقاء الوالد الطلقاء واختار الثقة بـاهلل علـى الثقـة    امجعني( وكرامة دين
بغريه واخلوف من اهلل على اخلوف من غريه فكان شهيد الكرامة شـهيد الصـرب شـهيد    
الثقة باهلل شهيد اخلوف من اهلل شهيد ذكر اهلل شهيد الدفاع عـن احلـ  شـهيد العـرض     

اذ كان وما زال وسـيبقى خالـدا قبلـة     والشرف ارعب املوت مبوته وانتصر عليه خبلوده
لالحرار ومنارا وهدى ميتد ارجيه عرب مئات بل االف السنني ليولد بل يبعث من جديد... 
حسني شهيد فريوي بدمائه ارض املقدسات والنبيني ارض العراق الذي تكالبـت عليـه   
احفاد يزيد ليظهروا هلم احفاد احلسني من جديـد مسـتلهمني دروسـهم مـن مواقـف      
احلسني )عليه السالم( ابطالنا ابطال احلشد الشعيب املقد  الذين ترمجوا درو  امامهم 
يف االيثار والوفاء والصرب وذكر اهلل ومناصرة احل  واحلرية واالمر باملعروف والنهي عـن  
املنكر واالمانة والشرف والكربياء ترمجوها بأروع البطوالت واعظم املالحم ضد دواعش 

 النبياء واالئمة عليهم السالم. العصر يف ارض ا

 -الخاتمة:

احلمد هلل والصـالة والسـالم علـى اشـرف االوصـياء حممـد وعلـى آلـه الطيـبني          
 الطاهرين...

لو ولد الف يزيد لبعث اليه الف حسني من جديد وبالتأكيد احلسني ال يقارن بيزيد 
بالء... فأن والن قصة عاشوراء مل تكتمل بعد الن كل يوم عاشوراء... وكل ارض كر

القصة ال تزال مستمرة يكتب سطورها شهداء العراق بدمائهم الزكية... قصة بدايتها 
الصمود وهنايتها... اخللود... فهنيئا ملن سار على درب النصر والشهادة... هنيئا ملن 
يكون قائده احلسني... هنيئا ملن اثبتوا ان ارض العراق ال تزال لالبطال واّلدة... هنيئا 

 النا وعزتنا ولوخنا وموضع فخرنا... ابطال حشدنا الشعيب املقد .البط
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 المصادر:

    1حبر العلوم حممد تقي مقتل احلسني حتقي : احلسني بن تقي حبـر العلـوم قـم ط 
1922 . 

 بريوت مؤسسة    الوفاء.  4اجمللسي حممد باقر حبر االنوار ط 

 هـ. 1424مطبعة كيمياء  1املسعودي حممد فاضل االسرار احلسينية ط 

     املصلي الشيخ عبد العزيز ابن احلاج سعيد اتفاق احلسـن وكـربالء احلسـني)عليه
 . 2007مؤسسة العروة الوثقى لبنان  1السالم( ط

     هـ.1413مؤسسة النشر االسالمي من ال حيضره الفقيه قم 
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 "ةـنيـات الديـللتجمعوجية ـولـرؤية سوسي"

 ربعينية  لإلمام الحسين أنموذجًاالزيارة األ

 

 الدكتور شيرين محمد كاظم

 كلية اآلداب -الجامعة المستنصرية 
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 الملخص:

راء علمـاء  آيناقش هذا البحث وجهة النظر االجتماعية للتجمعات الدينيـة وفـ    
والتجمعات وماينتج عنه هذا االجتماع وما يعكسه التجمع الديين على سلوك احلشود 

وأعراف اجتماعية تتبلـور بعضـها اىل هنـج تربـوي، ويتطـرق       السلوك اجلمعي من قيم
مام احلسني بن علـي بـن أيب طالـب )رضـي اهلل عنـهم ( كنمـوذج       البحث اىل زيارة اال

ستشهاده وهي ظاهرة حمليـة املكـان عامليـة التجمـع تطـرح      اللدراسة  يف مناسبة ذكرى 
سشـرافية   ااث سوسيولوجيا البد من تسليط الضـوء عليهـا لطـرح رؤيـا     حمتوى وأحد

 جيابياته.ابتعاد عن سلبياته وتعزيز لدراسة السلوك اجلمعي الديين و اال
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 اإلطار العام للدراسة أواًل:

الشك ان اإلطار العام للدراسة يف البحوث والدراسات العلمية له أمهية كبرية، فهو 
للموضوعات اليت يتناوهلا البحث العلمي، ويتضمن االطار العـام  يضع احلجر األسا  

 .ة:للدراسة االتي

 الموضوع:  -1

ن موضوع البحث يناقش رؤية علم االجتماع  عـن التجمعـات الدينيـة بصـورة     أ
ذ يسلط البحث الضوء على سلوك األفراد داخل إعامة والزيارة األربعينية بصورة خاصة 

لذي دفع األفراد اىل التجمهر والتجمع وكيفية تفسري سلوك األفراد داخل هذا  احلشد ما
التجمع الديين وما الذي يدفع هذه احلشود اىل السري حنو كـربالء هـل هـو التـدين ؟ أم     
القيم االجتماعية اليت نادى اا احلسني عليه السالم ؟ وحياول هذا البحث االجابـة علـى   

 ماء االجتماع والواقع االجتماعي. هذه األسئلة من وجهة نظر عل

 

 األهمية: -2

يسلط البحث الضوء على ظاهرة التجمع الديين لزيارة االمـام احلسـني يف ذكـرى     
ستشهاده اليت متر سنويًا، وهي ظاهرة حملية الوجـود عامليـة احلشـود، مليونيـة     ااربعينية 

ديين الـذي جيمـع بـني    العدد واذا يناقش البحث احملتوى السوسيولوجي هلذا التجمع ال
أعراق وبلدان ولغات  وحىت ديانات خمتلفة حتت ظل مفهوم واحد وهو نصـرة احلسـني   

من هذه الظاهرة السنوية الـيت مركزهـا حمافظـة كـربالء      تتجلى امهية  ضد الظلم، واذا
 متداداها العراق والعامل.او
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 األهداف: -3

رة االمام احلسني والتركيز على يهدف البحث اىل دراسة التجمع الديين متمثاًل بزيا
جتماعية خالصة امنا برؤية اسلوك احلشود االجيايب والسليب بعيدًا عن التفسريات الدينية و

 هتدف اىل تعزيز القيم االجيابية اليت نادى اا احلسني بن علي بن أيب طالب.
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 ثانيًا: مفاهيم الدراسة 

مهمة من خطوات البحث العلمي ان حتديد املفاهيم واملصطلحات العلمية خطوة 
 فهي تساعد الباحث على فهم املعاين واألفكار لتلك املفاهيم يف حبثنـا احلـايل املوسـوم:   

 مام احلسني أمنوذجُا.رؤية سوسيولوجية للتجمعات الدينية /الزيارة األربعينية لال

 

 التجمعات الدينية -1

 التجمع  

مكان عام خلدمة القضية املشتركة.  معناه الوجود املقصود والوقيت لعدة أشخاص يف
ويعترف هذا التعريف حبقيقة أنه  على الرغم من أن أشكال معينة من التجمعـات قـد   
تتطلب صياغة أحكام قانونية خاصـة  فـإن مجيـع أنـواع التجمعـات السـلمية  سـواء        

ية أو عن تلك اليت تقام يف املباين العامـة أو اخلصوصـ   اًلالتجمعات الثابتة أو املتنقلة فض
التجمع عبارة عن وسـط ميكـن للفـرد مـن     إذ  (1)  تستح  احلماية –يف منشآت مغلقة 

خالله ان يشبع حاجاتـه األساسـية سـواء الشخصـية أو االجتماعيـة أو االقتصـادية أو       
 الدينية.

 الدين  

وهذا يرجـع اىل العديـد مـن     الدين من املظاهر اليت يصعب وضع مدلول حمدد هلا،
االعتبارات فمن الضروري لول الدين على أرقى وأدىن صـورة لـه لتنطبـ  علـى كـل      

 مراتـب  أول هو الديين باالرتباط الشعور ختالف ظروفها إنااجملتمعات االنسانية رغم 

                                                           

( التابعة ملنظمة االمن والتعاون االوريب، مبـادئ  ODIHRمكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق االنسان ) ( 1
، Poligrafus Jacek Adamiak مـن  بولندا يف طبع،2توجيهية بشأن حرية التجمع السلمي، ط

 .15، ص 2012
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 قائم مستوى وهو ) اجلمعي والشعور الفردي الشعور( واجلماعات األفراد لدى الدين

 .الديين الطبع الستقبال اإلنسان ِبتهيؤ ِلُيقّر والوجدان والعواطف األحاسيس نطاق يف
 وثباتـه  الشعور الديين حقيقة عن والباحثني العلماء من العديد أيضا صّرح كما 

علمـاء االجتمـاع   إذ ينظر دينية، ملواقف مواجهتهم أو تعاملهم أثناء اخلاصة جتارام يف
أنه جمموعـة مـن األفكـار اجملـردة، والقـيم أو التجـارب       واألنثروبولوجيا إىل الدين على 

 الـذي  توكفيل (Tocqueville) جند مثال هؤالء بني ومن القادمة من رحم الثقافة،

 أستطع مل أنين إاّل به، أشعر الذي  اإلميان كان أّيا لكن مؤمنا، لست إّنين" قائال يعترف

يعتـرب   كمـا  (1)قـراءة اإلجنيـل    عنـد  عميـ   شـعور  مـن  نفسـي  أمحـي  أن ُمطلقـا 
"G.Simmel " بشـكل  يرى وهو ،لإلنسان الداخلي للنبض إيقاعا زميل الدين.ج 

 تأكيده .مع يأفل، أن أو خيتفي أن حسبه ميكن ال الذي الديين الشعور وجود جدا جاد

 .(2)وديناميكيته اجملتمعات حركية يف الدينية املشاعر هلذه الفعال الدور على
بأنـه  األنشـطة    دور كـامي  ميكننا تعريف التجمع الديين حسب عامل االجتماعواذا 

الطقوسية واالحتفاليـة الدوريـة الـيت يتجمـع اـا املؤمنـون  ويلتقـون سـويًا.ويف هـذه          
 .(3) االحتفاالت اجلمعية يتأكد ويترسخ اإلحسا  بالتضامن االجتماعي

 مام الحسين الزيارة االربعينية لإل -2

 الزيارة

 تاملزارا قصد على تدل و )ارةيز( مسكونة بزاي  تنط  العامي الشعيب املعىن يف
 أضـرحة  و املـوتى  قبور زيارة أو الكعبة، إىل والذهاب مثال كاحلج ةاملقدس األماكن و

 .(1)به استئناسا و إكراما له الطلب و ام للتربك الصاحلني األولياء
                                                           

 األعلـى  القـاهرة،اجمللس  احللـوجي،  درويـش :تـر  الدين، سوسيولوجيا :بول ويالم، ج و د ليجيه، هريفيه ( 1

 5 ،ص2005للثقافة، 
 148، ص املصدر الساب  ( 2

ص  ،2005، مركز دراسات الوحدة العربيـة، لبنـان،   4ترمجة فايز الصباغ، ط علم االجتماع، أنتوين غدنز،( 3
581. 
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 االربعينية  

 املتعارفة لالعتناء بالفقيد بعد أربعني يومًا من وفاتـه، ن يوم األربعني من النواميس إ
ن مـن صـفر والـذي يوافـ      يمام احلسني تصادف  اليوم العشرالزيارة االربعينية  لإلأما 

يف   معركـة كـربالء   يف احلسني بن علي بـن أيب طالـب   على مقتل اإلمام ًايوم 40مرور 
زينب بنت  ، وحبسب بعض الروايات فقد قامتعبيد اهلل بن زياد العراق على يد جيش

وأطفال احلسني بالذهاب إىل أرض كربالء  وبرفقة األيتام وعلي بن احلسني السجاد علي
ومن هنا بدأت زيارة األربعني لإلمام احلسني عليه السالم  لزيارة قرب احلسني يف األربعني،

حيـث ختـرج   (2)ويعترب من أهم املناسبات الدينية اليت تقام سنويًا عند املسلمني الشـيعة 
يعة من كافة أحناء العامل إىل أرض مواكب العزاء يف مثل هذا اليوم ويتوافد املاليني من الش

 كربالء لزيارة قرب احلسني. 

 

 : سوسيولوجيا التجمعات الدينية لثًاثا

إن دراسة أي موضوع يف علم االجتماع خيضع للمنهج العلمي وأدواتـه ووسـائله   
خـتالف التـراكم   الذلك سعى علماء االجتماع لدراسة أسباب التجمعات الدينية رغم 

القيميـة هلـذا االجتمـاع     وأالفكريـة   وأوالثقافيـة  أاملعتقدي التارخيي للتركيبـة الدينيـة   
االنساين، او ذاك حسب ماهية، ومنطية وموضـعية هـذا االجتمـاع، السـيما املوضـعية      

تسـم  بـه هـذه     ال وأتسـم    الزمانية واملكانية اليت حتيط باي دائرة اجتماع انسانية وما
الفرد  فكر مما يتصل بصناعة وصياغةمن سلوك داخل التجمع الديين   االجتماعية البيئة

                                                                                                                                        

االضرحة وأثرها يف املعتقدات الشعبية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعـة أيب بكـر   سراج جياليل، زيارة  (1
 .22، ص 2015بالقايد، كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية، 

يطل  املؤرخون والفقهاء لفظ الشيعة على الفرقة املسلمة  املعروفة مبوالهتا لعلي بن أيب طالـب والبنائـه دون    (2
  غريهم .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
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ن التجمع الديين يعرب عن حالة من التـدين  إ واجملتمع  ويساهم يف تشكيل اهلوية الثقافية،
 التمـثالت  و املمارسـات  و الطقـو   رمزيـة  يف يتجلـى  الدين اجتاه الفرد سلوك وهو

 تكوينـها  يف يتـداخل  حيـث  الوجـود،  يف نفسه اا ميوقع اليت بالطريقة املرتبطة الدينية

 مـا  أيـن  اإلنسان حلياة مالزمة غريزة "التدين ويشكل الديين، العامل و الثقايف العامل

 اتالتعـبري  يف تظهـر  تعبديـة  ممارسـات  خالل من ينعكس، (1)"وجد ما حيث و كان

 الـيت  األساسية الركائز من تعترب اليت للمعتقدات املكونة الدينية اتاخلرب عن اجلماعية

 .ةياعتقاد وأصول كشريعة الدين ظاهرة تعكس اليتو الدين عليها يقوم

أفراد اجلماعة بأنفسهم عن املشاغل اليومية يف احلياة  ىويف مثل هذه التجمعات ينأ
 االجتماعية ويرتقون بأنفسهم اىل مرتبة عليا يشعرون معها بالتواصل مع قـوى علويـة،  

يف واقع األمـر   القوى منسوبة اىل الطوطم واىل اآلهلة أو املؤثرات السماوية إمنا هي،وهذه 
 .(2) تعبري عن غلبة الروح اجلماعية على الزنعة الفردية

 واملمارسات املتبعة لكل ديانة أو طائفة عنـد التجمـع الـديين    الطقو  واذا تعد

 األساسية األفكار من جمموعة عن تعرب الشعائر كانت ملا و االتصال أشكال من شكاًل

 علـى  حتتـوي  كوهنـا   "تأثريه إغفال ميكن ال االتصال مناذج من منوذجًا تعترب فهي لذا

 شخص من املشاعر و األفكارو الوقائعو املعلومات إذ تنقل الرموز و اراتاإلش بعض

 مـن  يـتم  اإلنساين بالسلوك تتعل  ديناميكية عملية االتصال موضوع ألن و  "آخر إىل

 غري اتصال عملية زيارةال طقو  اعتبار ميكننا واخلربات، الرموزو املفاهيم تبادل خالهلا

 و األفكـار  تنشـر  الطقو  مبمارسة اجلماعات هذه به تقوم الذي الوقت ففي مباشرة،
 االجتماعي التفاعل ميثل حيث ،لزائرينا بني االجتماعي التفاعل خالل من املعتقدات

 يف تـأثري  إحـداث  بغـرض  معـني  فعـل  بـأداء  يقـوم  الذي اإلنسان بني تربط عملية "
 هذا يف احلاضرة سواء االجتماعية الفئات بني احتكاك وجود خالل من وذلك اآلخرين،

                                                           

 .27ص 2003، 1 ليبيا،ط قاريونس، جامعة ترامنشو القدمي، الديين الفكر هنية مفتاح القماطي،( 1
 .581أنتوين غدنز، مصدر ساب ، ص  ( 2
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 يف بأخرى أو بطريقة االجتماعية الفئات بني االتصال يتم .عنه الغائبة أو القدسي اجملمع
 املشـترك  احلـس  تنـتج  اليت فهي املشتركة الغاية كانت إذا خاصة عام أو خاص مكان

 يف الطقو  و املمارسات فتظهر كريتز، تعبري حد على االجتماعي التفاعل عن الناتج
 هنا و املشتركة االعتقاد أفكار و أشكال يف توحدهم و ئريناالز جتمع أهنا على الزيارة

 من  تدعيه مبا االميان تتطلب املعتقدات مجيع أن يرى الذي فرويد يأبر ألستدل أتوجه

 كهاإدر يتم مل ما السطحية و الوهن بالغ يكون فاملعتقد نتائجها، كاإدر و املمارسة خالل
 أفعـال  اىل تتحـول  مل مـا   تتالشـى  و تضـمحل  املعتقـدات  إذ أن نتائجه، مشاهدة و

إذ من خالل املمارسات والطقو  والتجمعات الدينيـة    .(1) وجتسدها تثبتها وممارسات
من السلوك وفقا لعادات وتقاليـد اجملتمـع    ًاتسهم اجملالس الدينية يف إكساب األفراد أمناط

ر جوا من التعاطف والـود والتـراحم بـني األفـراد ويـنظم العالقـات       وَفوتعاليم الدين 
والروابط داخل اجلهاز األسري واجملتمعي، وخيفف من حـدة االضـطرابات واملشـكالت    

دور  وَيحددع احللول املناسبة هلا عندما حتدث وقبل أن حتدث النفسية واالجتماعية ووض
 .(2)السائد يف اجملتمع القيميكل فرد داخل وخارج املؤسسات االجتماعية وفقا للنظام 

 
 فقـط  لـيس  أو التجمع الـديين  الطقس بأن القول ميكن ذكره تقدم ما إىل استنادا

 املعلـم  يف االعتقـاد  تتـرجم  رمـوز و تاشـار ا شكل يف الظاهرة احلركات من جمموعة

 مـن  كنظـام  األوىل الوهلـة  يف يظهر ال انفعايل شعور عن تعبري أيضا هو بل القدسي،

 األفكـار  مـن  بتوجيـه  ائـر الز ميارسـها  األفعـال  و السـلوكات  مـن  نظـام  بـل  األفكار

 .واملعتقدات

 
 

                                                           

 .104،صمصدر ساب سراج جياليل، زيارة االضرحة وأثرها يف املعتقدات الشعبية،  ( 1
 .42-51، ص1991(، 8ع)جليل شكور، تشكيل نظام القيم، جملة الثقافة النفسية،  ( 2
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 : سوسيولوجية الزيارة االربعينيةرابعًا

ًا قائمـ  اجتماعيـا  ثقافيـا  نظامـا  تشكل سلوكية ثقافية ظاهرة األضرحة زيارة ظاهرة
نتطـرق يف حبثنـا هـذا اىل   الزيـارة     و (1) خاصـة   ممارسـات و مفـاهيم  أنتج حيث بذاته،

االربعينية  لالمام احلسني  وهنا يطرح السؤال التايل:ملاذا تذهب هـذه احلشـود للزيـارة؟    
واملقصود من هذا السؤال ملعرفة اخللفية األديلوجية هلذه احلشود وسبب زيارهتا السـنوية  

جتماعي  أم  كلها جمتمعة، الدافع الديين  أم املذهيب أم هو الدافع السياسي أم اال هوهل 
أن أغلب احلشود متوجه للزيارة بقصد اهلدف املعلن وهو التوجه الـديين، وهـو األطـار    

هو دفع الظلم الواقع على الفـرد  ولـو   فشعوري للالعام هلذه الثورة احلسينية أما اهلدف 
عمـار  كان بتعبري جتريدي متمثل يف الزيارة، فالذين يقصدون الزيارة هم مـن خمتلـف اال  

والقوميات وحىت من أديان اخرى وعندما تطرح عليه سؤال ملاذا تزور احلسني ؟ يكـون  
جواب معظمهم النه بطل ثوري حارب احلاكم الظامل وهنا يكمن سر ثـورة احلسـني يف   

ومدى جتذر هذه الثقافة كوهنا تشكل جزء من ثقافة الفرد واجملتمع املتجذرة بنبذ الظلم ،
لوظيفي داخل اجملتمع  يعمل على بث أهـدافها  يف جسـد أفـراد    يف السلوك البنيوي وا

اجملتمع فيصبحون مهيئني  نفسيًا وعقليًا وروحيا للزيارة،وتنبع هذه الثقافة من املوروث 
السوسيلوجي والعادات والتقاليـد  للمجتمع،وعليـه يكـون املشـارك بعمليـة الزيـارة       

أذ ال يولد هـذا الفعـل يف اجملتمـع،    الديين،  االربعينية  مهيأ عقليًا واجتماعيًا هلذا الفعل
وإمنا يصنع فيه صنعًا وكذلك هي الشخصية الوطنية، واهلوية االجتماعية، والتجمعـات  
الدينية. كلها أمناط وإنتاجات ثقافية التكوين والتشكيل والتلوين،ويكون التجمع الـديين  

ا، شـأنه شـأن األمنـاط األخـرى     املتمثل يف الزيارة االربعينية  لالمام احلسـني منطـا ثقافيـ   
عرب عمليـة تنشـئة اجتماعيـة مسـتمرة مـن التعلـيم والتـدريب         للسلوك االجتماعي،

والتأهيل، وعرب نظم ومؤسسات، وعالقات وتفاعالت اجتماعية ثقافيـة مسـتمرة. يـتم    
إنتاجها وإعادة إنتاجها، عرب الوحدات واملؤسسات االجتماعيـة نفسـها إذ يـتم يف هـذه     

                                                           

 . 19ص مصدر ساب ، سراج جياليل، زيارة االضرحة وأثرها يف املعتقدات الشعبية، ( 1
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املؤسسات بناء الشخصيات احملبة ألهل البيت واحلسني بن علي بن أيب طالب واملأسسـة  
خلل  فرد حيمل كل املفـاهيم واالدوات لتنفيـذ الطقـو  والشـعائر احلسـينية، وذلـك       

احلسني  بكونه القائد الذي قارع الظلـم   عن إالمامبوسائل عدة مثل زرع صورة منطية  
فسه الجل احلـ   وأسـناد هـذه الصـورة باملرويـات      واجلور وضحى بأهله وأصحابه ون

التأرخيية والتراثية املصحوبة بالظلم الذي عاناه احلسني وأهل بيته،واذا تتشـكل الثقافـة   
اخلاصة مبحبني احلسني بكل أطيافهم ومذاهبهم وأدياهنم ، وقد ختتلف بعض  الطقو  

للجماعـات  للثقافـة الفرعيـة الثانويـة    الدينية املتبعة أثناء تأدية الزيارة االربعينيـة  تبعـًا   
بالقدوم اىل كربالء ألداء الزيارة االربعينية  فهم  ااملنحدرة من ثقافات وبلدان خمتلفة  قامو

ووظيفيـة خمتلفـة  واـذا تكـون ثقافـة الزيـارة        مجاعات دينية مذهبية، عرقية اثنيـة، من 
يـة بـذاهتا. فلهـذا نشـاهد     األربعينية متنوعة ومنفتحة وليست  منغلقة على ذاهتا:.مكتف

بعض الطقو  أو التصرفات الـيت النقبلـها يف جمتمعنـا كوهنـا مسـتمدة مـن ثقافـات        
نغايل يف وصف فضائل الزائرين أو مساوئهم، بـل حنـاول    وجمتمعات أخر، فنحن هنا ال

  هناك جند إذ توضي  بعض من الصورة الكلية عن الثقافة والسلوك االجتماعي للزائرين 
وألبعد احلـدود، حيـث    الزائرين بعض يسمعه ما لكل املطل  للتصدي  سريع استعداد

يتم قبول وتصدي  معظم البيانات واإلشاعات الواردة إليهم لدرجة السذاجة واحلساسية 
وهنـا يظهـر التحليـل     املبالغ فيها، وعدم قدرهتم على االسـتجابة للمـؤثرات العقليـة،   

 كانـت  البدائيـة  القبائل إذ يصف دوركاميجتماع االجتماعي هلذه احلالة متمثال بعامل اال

 يـزداد  وخالهلـا  العبـادة،  ملراسـيم  املتضـمنة  التومتيـة  واملواسـم  احلفالت خالل جتتمع
 حيصل ما احلال هذا ويشابه العبادية، الشعائر أدائهم حني اإلجتماعي والتهيج احلما 

 العقـل  وفـ   السـابقة  احلالة دوركامي وحيلل.عاشوراء أيام خالل الزيارة االربعينية لدى

 ويقـوم  العقـل  هـذا  يـربز  اإلجتماعيـة  الظـاهرة  فخالل األفراد، على وتأثريه اجلمعي

 عن وانصرافها انفصاهلا حني يتبني كما اخلاصة األفراد عقول على وتأثريه قهره بإشعاع
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ورغم وجود هذه الصـفة يف زائـري احلسـني ) العقـل اجلمعـي (        ، (1) البعض بعضها
كانت هـذه الطقـو     إذ يتميزون بكوهنم مجاعات خمتلفة  داخل التجمع األكرب، لكنهم

جزءُا خاصًا من املساحة الشيعية فحسب، اال ان اسبابًا خمتلفـة أخـرى مثـل الظـروف     
واحلرب األمريكيـة علـى العـراق، إضـافة إىل ظـاهرة       االجتماعية والسياسية والثقافية،

 .(2)سيم إىل ظاهرة عاملية احلضورهذه املرا حولتسليع الثقافة كل ذلك 

بتنوير العقول والبصائر والعيـون  للحفـاظ علـى أمـان     وهنا يأيت دور رجل الدين 
االنسان نفسه وترضي اهلل تعاىل عنه، ولعلنا نتفـ    اجملتمع معا للسري يف الطرق اليت تري 

وتوجيهـات تـأيت   على أن اجملالس احلسينية وطبيعة ما ُيطرح فيها مـن افكـار ومـواعظ    
مالئمة جلميع املستويات، فهي تالئم البسيط يف وعيه وفكره وتالئم املطلع واملتعمـ  يف  
األفكار، وهلذا ُيصب  عامل التوصيل الفكري من أهم مميزات هذه اجملـالس الـيت هتـدف    

نسـانية الـيت   بالدرجة االوىل اىل إحياء الشعائر املقدسة، وتعزيـز القـيم االجتماعيـة واإل   
 تشهد احلسني وأهل بيته من أجلها.سا

لتخطيط لواذا نستطيع القول أن الزيارة االربعينية، هي العملية اليت تستغرق وقتا 
والتنفيذ أذ ال ميكن تفسريها باعتبارها أحداثا معزولة أو عفوية دون مسـتوى   والتنسي 

 معني من التحضري. 
الجتماعية، قامـت بـدعم هـذه    وضرورات احلياة ا أن التربية والعادات والتقاليد،و

التجمعات الدينية وحتويلها من نفسية فردية اىل نفسية مجاعية مما يؤدي اىل تشكيل روح 
تتميـز بـنمط مـن السـلوك الـديين يتـداخل معـه         فتنشأ عنها تصرفات نوعية، مجاعية،

املعاين السلوك االجتماعي والثقايف  ،وأن  هذه الثقافة الفرعية أو الكلية، تعلم الدوافع و
والتربيرات  للثورة اليت قام اا احلسني عليه السالم كما يتم تعلم العمليـات واملهـارات   

                                                           

 .580أنتوين غدنز، مصدر ساب ،  ( 1
بيــت  ترمجــة:علي طــاهر احلمــود، العوملــة أثرهــا علــى اهلويــة والثقافــة االيرانيــة، تقــي ازادا آرمكــي، د.( 2

 .192، ص 2012احلكمة،
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ـ اوالفنيات  الواجب  متـام الزيـارة االربعينيـة     اإذ حيتـاج   هـذه الزيـارة،   ةتباعها أثناء تأدي
 سـتقبال احلشـود املليونيـة     افة اىل اجلهد احلكومي  اىل متطوعني باملال والوقـت ال ضباإل

 ، وخنتم حبثنا مبقولة لعبا  حممود العقاد من أجل حب احلسني
ليس يف العامل أسرة أجنبت من الشهداء من أجنبتهم أسرة احلسـني عـدة وقـدرة    "
 .(1) "وحسبه أنه وحده يف تاريخ هذه الدنيا الشهيد بن الشهيد يف مئات السنني وذكرة،
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للثقافة،  .األعلى احللوجي،القاهرة،اجمللس درويش:الدين،تر سوسيولوجيا :بول ويالم، ج و د ليجيه، هريفيه
2005 . 

 النتائج والتوصيات:

عـن العـادات    تثقيف اجلماهري بالطقو  والتعاليم الدينية الصـحيحة بعيـداً   .1
 والتقاليد الدخيلة على الزيارة االربعينية.

شاعة املغرضة ودحرها وطرق التصـدي  توعية احلشود وتنبيههم ألمهية نفي اإل .2
 .هلا

تعزيز دور خطباء املنـرب احلسـيين باخلطـب التوعويـة االجتماعيـة الـيت نـادى         .3
 احلسني من أجلها لنبذ الظلم ودفع األذى وأعطاء كل ذي ح  حقه.
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مل يكن العامل يعرف الكثري عن الزيارة اليت يقوم اا الشيعة يف العراق اىل كـربالء يف  
 ذكرى االربعني ملقتل االمام احلسني واليت اشتهرت بزيارة االربعني.

 كانت عاشوراء وجمالس احيائها املستمرة، وما يقام فيها من شعائر ومـن ممارسـات  
التطبري وسواه هي اليت جذبت االهتمام االعالمي  أو مثل املسريات وعرض املسرحيات،

والبحثي طوال العقود املاضية خصوصا" وان شيعة العامل يف اماكن تواجدهم كافة كـانوا  
 حييون هذه املناسبة اليت تنتهي عادة مبسريات شعبية يف اليوم العاشر من احملرم.

 موضع اهتمام حبثي او اعالمي او سياسـي ألسـباب كـثرية.   مل تكن زيارة االربعني 
ففي العراق  طوال حكم النظام السـاب  مل يكـن مـن املسـموح اصـال" للشـيعة إقامـة        
التجمعات او احياء املناسبات مثل عاشوراء فكيف بزيارة االربعني وما قد جيتمـع فيهـا   

 قدام حنو كربالء. من حشود مليونية تتوجه سريا" على األ
د استعاد العراقيون بعد سقوط النظام العراقي احياء زيارة االربعني تدرجيا" على لق

الرغم من املخاطر االمنية والـتفجريات املتنقلـة الـيت كانـت )وال تـزال( هتـدد حيـاهتم        
وارزاقهم، يدفعهم اىل ذلك شعور عمي  بالتعويض عن السنوات الطوال اليت انقضـت  

املناسبة العزيزة عليهم. لـذا امتزجـت الـدوافع االميانيـة      ومل يتمكنوا فيها من احياء هذه
حبوافز التعويض النفسي يف وقت واحد. كما بات إلحياء االربعني داللـة سياسـية غـري    

 مباشرة تتصل بسقوط النظام الذي كان مينع احياء هذه الزيارة.
مي وحمل االهتمام االعالمي العاملي والعريب واالسال باتت زيارة االربعني حتت ضوء

اهتمام حبثي وأكادميي على املستويات التربوية والسياسية واالجتماعية والنفسية ..بعدما 
أصب  العراق يف العقدين املاضيني خمتربا" لتحوالت داخلية واقليمية ودولية استراتيجية 
يتطلع اليها العامل كله، وحتاول قوى كثرية التدخل والتأثري يف هذه التحوالت. لـذا بـات   
مــن الطبيعــي ان يكــون ألي حركــة شــعبية ومجاهرييــة ذات صــلة باألبعــاد العقائديــة 
والسياسية مثل زيارة االربعـني يف العـراق ان حتظـى هـي ايضـا" باالهتمـام واملتابعـة،        
خصوصا" وأن هذه الزيارة ال تقتصر على العراقيني وحدهم بل حتولت اىل اكـرب جتمـع   

 ء العامل.  شعيب ملاليني الشيعة من خمتلف احنا
كما كان للبعد املذهيب الذي روجت له أدوات اعالميـة وسياسـية إقليميـة وحـىت     
دولية، وللفنت وعمليات القتل اليت مورست بعناوين مذهبية ودينية تأثريه ايضـا" علـى   
االهتمام بكل شعائر الشيعة وممارساهتم املختلفة يف مناسـباهتم الدينيـة. وقـد أتـى هـذا      
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يقومـون بـه وتريـد ان     ساط كافة. من تلك اليت تترصد الشيعة وكل مااالهتمام من األو
هتامـات املوجهـة الـيهم     تثبت ان لديهم ممارسات ال تتواف  مع االسالم،  وتربر بالتايل اال

باخلروج عن الدين، أومن تلك اليت تريد أن تعرف مدى ما بلغه الشـيعة مـن تطـور يف    
ولـذا  . ممارساهتم الدينية والعاشورائية حتديـدا"  أوضاعهم االجتماعية والثقافية من خالل

كان يثار النقاش يف كل عام حول مـا جيـري يف عاشـوراء مـن ممارسـات مثـل التطـبري        
والضرب بالسالسل ومبالغات أخرى أكثر غرابة ودموية من جهة، وحـول مـا يرفـع يف    

ة مـن جهـة   مسرياهتا من شعارات وما يقال فيها من مضامني سياسية واجتماعية وثقافيـ 
 أخرى.  

لذا ال ميكن ان نفصل بني هذا االندفاع الواسع إلحياء زيارة االربعـني مـن داخـل    
العراق وخارجه وبني ما تشهده  جمالس عاشوراء  يف العاملني العريب واالسالمي وحىت يف 

حبيـث   دول الغرب، من توسع ملحوظ للمشاركني فيها من االوساط االجتماعية كافـة. 
رب احياء عاشوراء هو التمهيد املنطقي، والعاطفي، والنفسـي للمشـاركة يف   ميكن ان نعت

 االربعني. إحياء
لقد توسعت أماكن إحياء جمالس عاشـوراء وتزايـدت اعـداد املشـاركني فيهـا يف       

السنوات املاضية من املراحل العمرية كافة، علـى الـرغم مـن عمليـات قتـل وتفجـري       
باكستان او حىت العراق. وما جتدر االشارة اليه هنا  حصلت يف أكثر من مكان يف لبنان او

والتوقف عنده مليا" ، وهو ينطب  علـى احيـاء عاشـوراء وعلـى احيـاء االربعـني، أن       
املقوالت الثقافيـة السـائدة منـذ سـنوات كانـت وال تـزال تـربط دائمـا" بـني التطـور           

القيم العائليـة وعـن   التكنولوجي واستخدام التقنيات احلديثة، وبني ابتعاد الشباب عن 
املمارسات االجتماعية التقليدية. لكن ما نلحظه من مشـاركة متزايـدة ولـيس العكـس     
للشباب وللفتيان سـواء يف مراسـم عاشـوراء أو يف زيـارة االربعـني ) وهـي ممارسـات        
تقليدية( خيالف متاما" هذه املقولة اليت افترض اصحااا اهنا مقولة علمية وثابتة وتص  يف 

وهذا يعين ان من املفتـرض اعـادة النظـر يف مثـل هـذه االطروحـات        ان ومكان.كل زم
واملقوالت اليت تتعارض  مع ما جيري على ارض الواقع. وهذا حيتاج اىل مقاربات نظريـة  

الشباب ومشـاركتهم يف ممارسـات تتنـاقض      إلعدادخمتلفة لتفسري هذا االلتحاق املتزايد 
لتحديث، وتتعارض مع نزوع األفراد حنو العزلة والفردانية متاما" مع اجتاه اجملتمعات حنو ا

 اليت فرضها واقع استخدام التقنيات احلديثة يف اجملتمعات املعاصرة.   
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 أما على املستويات التربوية والنفسية فيمكن مقاربة زيارة االربعني من زاويتني:
وانطباعـاهتم   األوىل هي ما تفعله الزيارة نفسها من تغيري يف سـلوك املشـاركني   -

وتوقعاهتم. ومن املعلوم ان جوهر ما تقوم عليه هذه الزيارة هو العمل التطوعي واخلدمة 
اجملانية ملاليني الزوار .. وهذا األمر ال جند له مثيال" يف التـاريخ املعاصـر يف التعامـل مـع     

 20ماليني األفراد يف وقت واحـد،ومن دون أي اضـطراب او خلـل او صـدامات.)حنو     
نا"( وال شك ان مثل هذا العمل يترك أثرا" مهما" يف نفس املشارك املتطـوع علـى   مليو

مستوى  تقديره العايل للسلوك التطوعي من جهة، وعلـى رغبتـه يف أن حيظـى بتقـدير     
الذات وبتقدير اجملتمع من جهة، وباألجر والثواب على املستوى الديين من جهة ثانيـة ،  

ام اا وحصل عليها الزوار إمنا كانـت مـن اجـل اهلـدف     ألن هذه اخلدمة التطوعية اليت ق
 الذي أتوا من أجله وهو زيارة االمام احلسني عليه السالم.

كما أن الزائر نفسه الذي حيصل على كل هذه اخلدمات، ويـرى بـأم العـني كيـف     
ومن أجل هدف "مؤجل" هو األجـر   يتنافس العراقيون على خدمته من دون اي مقابل،

ب  بال شك، على املستويني النفسـي والسـلوكي أكثـر قابليـة وأكثـر      والثواب،  سيص
اندفاعا" للمشاركة يف العمل التطوعي مستقبال"، ويف اي عمل ميكـن أن حيقـ  خدمـة    

 للنا  وللمحتاجني يف بلده وليس بالضرورة ان يكون ذلك يف زيارة االربعني فقط.
اعيـة وثقافيـة واقتصـادية    ن وجود مشاركني يف زيارة االربعني من مستويات اجتمإ

خمتلفة على قدم املساواة يف املشقة ويف احلصول على االهتمام واخلدمة سوف يتـرك بـال   
شك تأثريات نفسية مهمة خصوصا" لدى الفئات االجتماعية العليا أو املقتدرين ماديـا"  

أو  واقتصاديا" جلهة التخفف املعنوي واملادي من متعلقات هذا املنصب او تلك القدرة ،
خـرى األضـعف أو األقـل    جلهة الشعور بالتضامن والتساوي مع اآلخرين يف املواقـع األ 

 "تضـامنياً  "اجتماعيـاً  قدرة .وهذا يضفي على هذه املمارسة ذات اهلـدف الـديين بعـداً   
 "، قد ال نلحظه يف أي ممارسة أخرى .   "مهمًا

 علـى مسـتوى   واملقصود هنا هو التغيري املهم الذي سيحصـل هلـؤالء املشـاركني   
السلوك االندماجي التشاركي يف اجملتمـع، الـذي سـوف يـؤدي الحقـا" إذا تـوفرت لـه        

اىل حتول عمي  يف العالقـات   الظروف املناسبة ، والربامج االرشادية والدورات التدريبية،
االجتماعية واالنسانية التضامنية يف اجملتمع . خصوصـا" وأننـا أحـوج مـا نكـون هلـذا       
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ي والتضامين يف كثري من بلداننا العربية واالسالمية  اليت تعاين من ويالت السلوك التطوع
 احلروب وتداعياهتا األسرية واالجتماعية والنفسية... 

ن هذه الزيارة  تقدم منوذجا" يتعارض متاما" مع كل ما أنتجتـه العوملـة مـن    إثانية ال -
العالقات بسـبب تقنيـات   قيم ومفاهيم يف العالقات االنسانية . فقد تراجعت هذه 

التواصل احلديثة على املستويات العاطفية واالنفعالية. حبيث جيب ان نتحفظ علـى  
تسمية وسائل او وسائط التواصل االجتماعي، ألن هذه الوسائط ال حتقـ  عمليـا"   

فقد بات باإلمكان على سبيل املثـال التواصـل مـع     أي تواصل اجتماعي حقيقي.
عيدة ويف قارات أخرى يف حـني يتعـذر التواصـل مـع مـن      اآلخرين يف البلدان الب

نعيش معه حتت سقف واحد، او مع من جياورنـا السـكن يف الطـاب  او يف احلـي     
نفسه. وحبيث باتت الصداقة يف وسائط التواصل هذه جمرد إضافة ،أو حركة علـى  

وفقـدت الصـداقة أي شـعور بالتفاعـل والشـعور مـع        ،أزرار اجلهاز الذي حنمله
ألي سبب من االسباب، فإن  فإذا انسحب صدي  من القائمة اليت منتلكها، ،اآلخر

ذلك على االرج  لن يعين شيئا".ال حزنا" وال غضبا" وال فرحـا".. فإضـافة اسـم    
كما انتشرت مع هذه العوملـة قـيم القـوة     ،آخر اىل عداد الصداقة سيفي بالغرض

صب  لألسـرع... األسـرع يف   والسرعة. فالبقاء يف سوق التنافس كان لألقوى، مث أ
التقاط الفرص ويف التسوي  ويف الوصول اىل املسـتهلك لتحقيـ  أكـرب قـدر مـن      
الرب . لقد تراجعت كل األفكار عن التسام  والتعاون ومد يد العـون للضـعيف   
وللفقري. باتت مؤسسات العوملة الدولية ال تعطي قروضا" اال اذا رفعت احلكومات 

ز الفقراء وطبابتهم ومساعداهتم االجتماعية. أما ما ميكن ان املستدينة الدعم عن خب
حيدث بعد ذلك من توترات اجتماعية ومن تدهور يف حياة النا  ، ومـا ميكـن ان   

وهـذه   يصيبهم من أمراض  ومن عجز عن معاجلة هذه األمراض فال أحد يهـتم. 
فـرد ان   ليست مشكلة البنوك الدولية. باتت العوملة تقول للحكومات أن على كل

يتحمل لوحده مسـؤولية شـيخوخته وصـحته وتعلـيم اوالده. ارادت العوملـة مبـا       
أنتجته من قيم ثقافية واجتماعية، ومن قوانني وشروط اقتصادية، ان تقضي لـيس  
فقط على اي سياسة هتدف اىل حتقي  التضامن الرعائي من اجلانب احلكومي، بـل  

مع اآلخر. وقد انسحب هذا النوع وحىت على أي تفكري فردي مبثل هذا التضامن 
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من التفكري "االنسحايب" من خدمة اآلخـر علـى قطاعـات واسـعة مـن املفكـرين       
 والباحثني وحىت على كثري من املؤسسات املعنية مبثل هذه القضايا. 

بالنسبة اىل مؤسسات العوملة ان ينتظر احد احدا. الضعيف ينسحب  مل يعد مقبواًل
ب ان نفصل املتفوقني عن الطالب العـاديني ،وأن نعـزل ذوي   من السباق. يف املدرسة جي

أي ال جيب ان يتعايش يف صف واحد ومكان واحد قدرات خمتلفة. أنه  املستويات الدنيا.
ال ميكـن الصـرب علـى     منط  املصنع واملصرف الذي انسحب على املؤسسات األخرى.

د يد املساعدة ملن حيتاجها وال ميكن للقوي واملقتدر ان مي الضعيف لكي يتحسن ويتقدم.
حىت يواصل اجلميع بقدراهتم وطاقاهتم املختلفة معا" يف املدرسـة او يف املصـنع او يف اي   

 مكان آخر يلتقي فيه النا .  
ألن  ،"ان يعيش املسنون خارج أسرهم، يف أماكن خاصة اـم  ويف البيت بات عاديًا

ىل العمل ويف حتصيل املـال  إلذهاب وجودهم يعي  حركة األبناء من النساء والرجال يف ا
لقد فككت قيم العوملة العالقـات العائليـة، وعالقـات     ،الذي بات أهم من بر الوالدين

التضحية والوفاء، وعالقات التضامن والتماسك اليت يعيش يف ظلها أفـراد األسـرة مـن    
ىل الفئات العمرية كافة: الطفل والشاب واملسـن واحلفيـد والقريـب. انصـرف النـا  ا     

باتت هذه ثقافة تنتشر بقوة وتكاد تصب  ثقافة عادية وطبيعيـة،   شؤوهنم الفردية اخلاصة.
 ويصب  االعتراض عليها مستغربا". 

قلبت زيارة االربعني كل هذه املقاييس . يف زيارة االربعني النا  ال تعرف بعضـها  
مقـابال"   و"أ لكنها تسعى حنو هدف واحد وتسري يف طري  واحد. وال أحـد يريـد بـدال   

ماديا" لقاء ما يقدمه من خدمات هلؤالء القادمني من احناء العامل كافة. هذا املنط  خيـالف  
كل ما انتجته العوملة من قيم  الرب  واخلسارة ومن قيم احلرص والتنافس ، ومن اعتبـار  

ار، هنا األمور معكوسة متاما". التنافس هو خلدمة الزو الرب  املادي قيمة ال تعلوها قيمة.
وليس لتحقي  الرب . السرعة املطلوبة هي يف توفري ما حيتاجه الزائر لكي يشعر باألمـان  

وليس لتحقي  اي عائد للطرف املقابل.  البعد االمياين الديين هو نقيض كل  واالطمئنان،
جلين املـال. يف زيـارة االربعـني     "أو هدفا" تلك القيم اليت ال ترى يف اآلخر اال مستهلكا

له بعده االجيايب. فهو ليس إلقصاء أي أحد بل للمسـارعة اىل خدمـة الضـيوف     التنافس
والزوار. منط  األمور هنا خمتلف متاما". حنن هنا امام سلوك يستند اىل منطـ  ال تعرفـه   
العوملة ومؤسساهتا وقيمها. هذا املنط  يتصل بالرغبة يف حتصـيل األجـر والثـواب، ويف    
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". اهلدف هو احلسني مـن خـالل زواره. حنـن هنـا أمـام      التطلع اىل "خدمة زوار احلسني
مدرسة خمتلفة يف مبادئها واصوهلا وبراجمها واهدافها ويف النتائج اليت يريد النا  الوصول 

 اليها.. 

عملياهتا كافة ويف  إدارةإن هذه املدرسة هي حالة استثنائية . ألن من يشارك فيها ويف  -
ليس هنـاك متخصصـون وخـرباء .ولـيس     تنظيم براجمها هم فئات الشعب كافة. 
غريـب يف التعامـل مـع حشـود تعـد       شـيء هناك رئيس او زعيم او مدير. وهذا 

يف كل بالد العامل حتتاج مثـل هـذه احلشـود اىل االف العناصـر للحمايـة       باملاليني.
وحلفظ األمن وملنع التصادم واالعتداءات. لكن يف مدرسة زيـارة االربعـني يتحـول    

ق بني غين وفقري ،أو بني مسؤول وغري مسؤول اىل "خـدام". ورمبـا   اجلميع ، ال فر
هذه هي املدرسة او الظاهرة الوحيدة يف العامل اليت يتنافس فيها النا  لكي يكونـوا  

 اإلمرة على اآلخرين. الزعامة أو يف مواقع اخلدمة وليس يف مواقع الرئاسة أو

العشـائري واالجتمـاعي   يف هذه املدرسـة تتفاعـل وتتوحـد كـل انـواع االنتمـاء        -
واملناطقي على مستوى العراق. اي ان ما تفرقه السياسات واملصاحل واخلالفـات يف  
احلياة اليومية جتمعه زيارة االربعني، ولو اىل حني. ويف هـذه املدرسـة تتفاعـل مـن     
خارج العراق كل االنتماءات العرقية واجلغرافية حبيث تتحول اىل ما يشـبه احلـج"   

كانت اعداد املشاركني تفـوق بأضـعاف اعـاد احلجـيج اىل بيـت اهلل      املصغر، وإن 
ويف مثل هذه املناسبة، ويف مثل هذه املدرسة ستكون فرصة التعرف على ما  احلرام.

جيري يف بالد العرب واملسلمني أوسع واسهل، من خالل التواصل والنقاش احلـر  
 مع زوار تلك البالد.  

ن احياء االربعني ومشاركة املاليني يف املسريات اىل كربالء لغايات األجر والثـواب  إ
وإحياء األمر )أحيوا أمرنا(  له تداعيات اجتماعية وتربوية ونفسية مهمة .وهذا ما ينبغي 
االلتفات اليه حىت تصب  هذه املناسبة فرصة لتطوير تلك املسريات ولالستفادة منـها يف  

 تنظيم والعالقات. تطوير الوعي وال
إن كل ما جيري يف زيارة االربعني يسـم  بـأن تكـون هـي املدرسـة الـيت يسـتفيد        

اهنـا فرصـة    املشاركون فيها واملتابعون هلا من كل تلـك القـيم الـيت أنتجتـها عاشـوراء.     
تتكرر كل عام جيتمع فيها النا  مـن كـل املشـارب واالقطـار لتقـدمي أنصـع        ةاستثنائي

م عن الثورة احلسينية.  وإن من تـداعيات زيـارة االربعـني ان يعـود     الصور وافضل القي
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النا  املشاركون فيها اىل بيئاهتم واىل بلداهنم وهم حيملون معهم قيم التعاون واملشـاركة  
 وقيم التضحية الصرب والتحمل والوفاء. 

 لكن  ما ينبغي االلتفات اليه أن "زيارة االربعني" قد تواجـه مـا واجهتـه عاشـوراء    
نفسها من اجتاهات. بني من يريد أن جيعلها ساحة ملبالغات متنوعة تنعكس سلبا" علـى  

بأهـداف الثـورة    االلتـزام الفكرة كلها، وبني من يريدها فرصة لتقدمي صورة نقيـة عـن   
احلسينية. بني من يريدها  تقديسا" للماضي لتربير االبتعاد عن احلاضر ومشكالته. وبني 

 وللثورة على الطغاة من اجل املظلومني واملضطهدين. حلإلصالمن يريدها هنجا" 
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 المقدمة

حتمل الزيارة االربعينية املعاين والعرب عند اتباع االمام احلسني بـن فاطمـة الزهـراء    
بنت الرسول االكرم )عليهم السالم( من درو  ومقاصد لتجديد العهد والوالية لسـيد  
الشهداء ايب عبد اهلل )عليه السالم( بعد استشهاده يف العاشر من حمرم احلرام يف عاشوراء 

املليوين مشيًا على االقدام وملسافات طويلة وايـام متعـددة، لكسـب    املعظم، يف الزحف 
يف شـىت أقطـار العـامل علـى ان املظلـوم       لإلنسـانية األجر والثواب والنذور وهي رسـالة  

احلسني بن علي )عليهما السالم(  لإلماميستح  التضحية والفداء واالستذكار ملا جرى 
ان يكون عليهم خليفة يوحـدهم وحيكمهـم    لإلمامعندما لىب نداء اهل العراق بدعوهتم 

بالعدل واملساواة واالنصاف ومحاية املظلوم وارجاع احلقوق للرعية، وقد استجاب إمامنا 
الشهيد املغدور ان يزحف مع اهل بيته من املدينة املنورة باحلجـاز، وهـو حيمـل النوايـا     

اتـه وذريتـه وقـد    احلسنة واالهداف االسالمية يف حتقيـ  االمـان والسـالمة فضـحى حبي    
نصحوه يف عدم السفر خشية من بطش حكام بين امية وقسـوهتم جتـاه احفـاد الرسـول     
االعظم )صلى اهلل عليه وآله وسلم(، ولكن االمام قد عقد العـزم واالخـالص للرعيـة    
واحترام الدعوة واخلروج بالقوافـل االميانيـة لتحقيـ  املبـادئ االسـالمية وقـد توالـت        

م احلسني ايب عبد اهلل )عليه السالم( حتذره من املخاطر احملفوفـة مـن   اخلطابات على االما
مكايد حكام بين امية املعروفني بالغدر واخليانة لألعراف وعدم مباالهتم بالعهود واملواثي  
وااللتزامات االخالقية ازدانت املصادر االسالمية التارخيية والفقهية يف احلديث عن االمام 

السالم( وما جرى هلم من خيانة واضطهاد ومطاردة ومضايقة، وقد احلسني واهله )عليه 
اوردت الكتب االسالمية عن امهية زيارة االربعني ومنافعها وثوااـا مـا ورد عـن االئمـة     
املعصومني، فقد جاء عن االمام احلجة املهدي عجل اهلل فرجه حبـ  زيـارة جـده االمـام     

وألبكني عليك بدل الدموع دمًا"، " االقدام:احلسني )عليه السالم( يف كربالء مشيًا على 
ان ارض الكعبة قالت: من قليب وقد بـىن  "كما قال االمام جعفر الصادق )عليه السالم(:

اهلل بيته على ظهري ويأتيين النا  من كل فج عمي  وجعلت حرم اهلل وأمنه فأوحى اهلل 
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عطيت به ارض كربالء اليها ان كفي وقري، فوعّزيت وجاليل ما فضل ما فضلت به فيما ا
اال مبزنلة اإلبرة غمست يف البحر فحملت من ماء البحر ولوال تربة كربالء ما فضلتك، 
ولوال ما تضمنته ارض كربالء ملا خلقتك وال خلقت البيت الذي افتخرت بـه، فقـّري   

 .(1)"واستقري...

وقد أشـار الرسـول الكـرمي )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( عـن مكانـة كـربالء           
 .(2) "كربالء وهي اطيب بقاع االرض واعظمها حرمة "ائلها:وفض

إن بركة زيارة االمام احلسني )عليه السالم( يف االربعني هلا مقاصد حسنة وبركـة يف  
نفو  الزائرين وهواجس قلبية ومعانن  رئيسية وثواب للقلوب واكـد االمـام الصـادق    

من زار احلسني )عليه السالم( عارفًا  ":)عليه السالم( على امهية الزيارة االربعينية انه قال
 .(3) "... كتبه اهلل يف اعلى عليني"، ويف حديث آخر"حبقه فكأمنا زار اهلل يف عرشه

وقد وردت اقوال واحكام عن منافع الزيـارة االربعينيـة الـيت تؤكـد علـى ان زائـر       
اهلل بـن زرارة  احلسني )عليه السالم( من احباب اهلل ويدخله اجلنة قبل الرعية، وعن عبد 

ان لزوار احلسني بن علي )عليـه السـالم(    "قال مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم(، يقول:
يوم القيامة فضاًل على النا ، قلت  وما فضـلهم؟ قـال: يـدخلون اجلنـة قبـل النـا        

 .(4) "بأربعني عامًا وسائر النا  يف احلساب واملواقف

ية للحسني )عليه السالم( فإن الزائر يكتب يف ويعتقد الزوار بقدسية الزيارة االربعين
اعلى عليني، وتزيد يف العمر والرزق، وزكاة االبدان، والشـفاء مـن االمـراض، ومتسـ      
الذنوب، وتعادل عت  الرقاب، وتنفس للمكروب وتقضى اا احلوائج، وللزيـارة معـاٍن   

                                                           

 .450، فضل كربالء، ص88كامل الزيارات، الباب  (1
 .447املصدر الساب ، ص (2
 .110  ثواب االعمال، للصدوق، ص 115، ص10مستدرك الوسائل، ج  (3
 .101ص، 22حبار االنوار، ج (4
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م السـالم(،  بالغية ووظائف دينية ومقاصد كسب رضى اهلل ورسوله واهل بيتـه )علـيه  
وللزيارة آداب وواجبات ومفاهيم اعتمد البحث على امهـات املصـادر وفرائـدها عـن     

 زيارة االربعني نذكر منها: 

نور العني يف املشي اىل زيارة قرب احلسني )عليه السالم(. حممد حسن االصطهبانايت،  -1
 دار امليزان.

 اسرار زيارة كربالء، السيد صادق احلسيين الشريازي. -2

لقلب وقرة العني يف االوقات املخصوصة بزيارة احلسـني )علـيهم السـالم(    جالء ا -3
 السيد حسني الرباقي.

 النور املبني يف شرح زيارة االربعني /  مهدي تاج الدين، دار االنصار. -4

 هـ(، دار السرور.328كامل الزيارات، الشيخ ابن قولويه القمي، )ت -5

 االعلمي، بريوت.مفاتي  اجلنان، الشيخ عبا  القمي، مؤسسة  -2

، العصـر االمـوي، دار الكتـب    2مجهرة رسائل العرب، امحد زكي صفوت، جملد  -7
 العلمية، بريوت. 

اسرار زيارة االربعني، الشيخ حممد السند، بقلم: ابـراهيم حسـني البغـدادي، دار     -8
 االمرية، بريوت.

تـب  ه(، دار الك352مقاتل الطالبيني، ابو الفرج علي بن احلسني االصـفهاين، )ت  -9
 هـ.1428م /2007العلمية، بريوت، 

 اضافة اىل املراجع واملقاالت واالحباث والرسائل اجلامعية. -10



﴿293﴾ 
 

 البحث حيتوي على ثالثة مباحث هي: 

 املسرية احلسينية ومنابعها العطرة. -1

 املقاصد الروحانية للزيارة االربعينية. -2

 املفاهيم واملعاين الروحانية املقدسة للزيارة االربعينية. -3

 اخلامتة واالستنتاجات، وقائمة املصادر الفقهية والتارخيية واملراجع الثانوية. -4
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 المبحث األول: المقاصد الروحانية في الزيارة األربعينية.

نالت حمبة االمام احلسني بن فاطمة الزهراء )عليهم السالم( مكنون قلوب املـؤمنني  
االكـرم )صـلى اهلل عليـه والـه     من كافة الطوائف واجلنسيات، ملا جرى ألحفاد الرسول 

هـ( يف واقعة الطـف،  21وسلم( من مصائب واآلالم وجروح يف العاشر من احملرم سنة )
وال تزال اصداء الثورة احلسينية وبصماهتا وآثارها باقية على مدى العصور واألزمات اليت 

مما اعطى شهدها العامل االسالمي من االستعالء والتسلط والقهر والظلم على املسلمني، 
الستشهاد االمام احلسني )عليه السالم( من مكانة مساوية يف سبيل نشر االسـالم ومحايـة   
الرعية من احلاكم الظامل واحياء القيم واملفاهيم االسـالمية يف العـدل واملسـاواة واحلريـة     
والسالمة من خالل املسرية احلسينية اليت كانت اهدافها ومقاصـدها انسـانية وحضـارية    

ان مقاصد االمام احلسني )عليه السالم( يف اخلروج من املدينة املنـورة اىل العـراق    عادلة،
بدعوة من اهل الكوفة الذين كانوا ينشدون حاكمًا عاداًل والتزامًا بالشـريعة االسـالمية،   
مثلما تعودوا عليه من حكم اخلليفة امري املؤمنني علي بن ايب طالـب ) عليـه السـالم(،    

ن واستقرار ورخاء وقضاء عادل واقتصاد قومي ووالة عادلني وحرص وما شاهدوه من أم
على بيت مال املسلمني. وبذلك ان الثورة احلسينية استثنائية يف كل جوانبها، وطعمها، 
وأهدافها، وظلت مراسيم عاشوراء منربًا الستذكار القضية من شدة احلزن والبكاء عليه 

محاسة الرجـال والنسـاء مـن خمتلـف االجنـا       حزنًا واقامة منابر العزاء على مصابه، و
والطوائف من حميب االمام احلسني )عليه السالم( يشدون لزيارته يف كل مناسبة اسـالمية  
يف االحــزان واالفــراح وطلــب النــذور واالحتكــام للعــدل، وقــد تظــافرت الروايــات  

صـد للنـذور   واالحاديث واالقوال عن امهية زيارة كربالء ملا متثله من قاعدة ومركـز ومق 
وتعظيم الشعائر يف املشاركة يف مواكب العزاء واخلدمات للزوار ملا له من امهيـة بـاألجر   
والثواب املعظمة عند اتباع اهل البيت واحملبني من اهل املذاهب والفرق الدينية وصارت 
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ال ارض مثـل   "ارض كربالء مقدسة، وما ورد عن املعصـومني )علـيهم السـالم( هـو:    
 .(1)وم كعاشوراء( كربالء، وال ي

بقيت مراسيم التعزية واملواكب والطبخ احلسيين بالعراق مع التاريخ حيـة مقدسـة   
حتمل معاين التضحية والفداء واحترام ونيل الشرف والتسـاب  واملفـاخرة بـني طبقـات     

 اجملتمع العراقي وقبائله وعشائره ذات طعم ديين رباين امياين.

الراسخة يف عقول وقلـوب وعيـون اصـحاب املواكـب     سادت االعتقادات االميانية 
احلسينية ان املنرب احلسيين ميتاز باإلصالح والعدالة ومجع الشـمل وانتصـار احلـ  علـى     
الباطل وترسيخ قيم البطولة والفداء يف نفو  الرعية ملواجهة الظلم والطغيان واجلربوت 

احلسـيين وخـادم    والفساد والغش والكذب وارتكاب الفـواحش، وصـار خـادم املنـرب    
احلسني الشهيد )عليه السالم( اكثر قيمة من االومسة والكؤو  وكتب الشكر للمبدعني 
املميزين، واعتاد اتباع أهل البيت )عليهم السالم( أنـه ينشـدوا نبـل وشـرف الشـهادة      
والتضحية وانفاق االموال الطائلة على مواكب العزاء وموائد الطعام ومصـاريف النقـل   

خدمة زوار  "تربع من احملسنني مبا لديهم وما جيودون للزوار ويقولون شعار:والتطوع وال
 . "احلسني اىب عبد اهلل شرف لنا

وحنث املؤمنني ان يضاعفوا جهودهم يف نشـر مقاصـد ومعـامل ملحمـة عاشـوراء      
والزيارة االربعينية واقامة الشعائر احلسينية من التعزية واخلطب الدينية واملوائد ومساعدة 

زوار والفقراء واحملتاجني من املهجرين واملرضى والبيوتات املتعففـة فهـم احـوج مـن     ال
 غريهم حبب احلسني الشهيد.

مل يشهد التاريخ االنساين على مر العصور حادثة وفاجعة بقيت يف قلـوب وعقـول   
وعيون البشرية تستذكرها حبرارة انفعال ومحاسة مشاركة وبالغة استحضار واناقة احترام 

                                                           

 .115، ص24االمايل، للصدوق، ج (1
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رة إعالم وبراعة ترتيبات يف املواكب ومنابر العزاء وقدوم الوفود من خمتلـف بقـاع   وجدا
االرض من خمتلف االديان والطوائف واالجنا  من حميب الثورة احلسينية وعشاق اخلـري  

حسني ابا عبد اهلل املظلـوم... وكمـا    من املؤمنني زحفًا على اقدامهم ينادون.... لبيك يا
على شيء شاب عليه.. واحلياة مدرسـة يـتعلم االجيـال مـن      تقول احلكمة... من شب

العادات والتقاليد الراسخة القيم واالخالق احلسنة واملفاهيم االنسانية تعاطفًا مع اعـالم  
االسالم وبيارق احلضارة وجنوم الشجاعة وكما خاطب االمام احلسني بن فاطمـة )عليـه   

)صلى اهلل عليه وآله وسلم( ال يستقيم ان كان دين حممد  "السالم( جيش االعداء بقوله:
 اال بقتلي !! فيا سيوف خذيين !. 

التضحية والفداء يف سبيل االسـالم اهـداف الثـورة احلسـينية وانصـارها وحمبيهـا       
مل اخرج اشرًا  "استعطافًا للشهادة كما صرخ ابو االحرار الشهيد احلسني )عليه السالم(:

دي الرسول االعظم )صلى اهلل عليه واله وسلم( امة ج إلصالحوال بطرًا ؟ وامنا خرجت 
فالدرو  والعرب واملعاين االنسانية تتجلى يف املسرية احلسينية للزيارة االربعينية، عنـوان  
التضحية باجلهد والوقت والعمل واملال والراحة وترك الشهوات وامللذات والعوايل مـن  

النفو  املفعمـة حبـب اهـل    اجل املشاركة ونيل الشرف وكسب ابواب اآلخرة وارضاء 
البيت النبوي الذين اكدوا على امهية الزيارة االربعينية وفضائلها االميانية وآماهلا الدنيوية 
والروحية. ينظر النصارى  اىل قدسية الثورة احلسينية باحترام وحسرة دموع وقد وردت 

سني واهـل بيتـه   اقوال حضارية من رجال الكنيسة املسيحية تعاطفًا مع شهادة االمام احل
هـ. نذكر امنوذجًا فريدًا للقـس قنسـرين   21من احملرم احلرام عام  10يف واقعة الطف يف 

تبًا لكم !! واهلل لو كان لعيسى ابن مرمي )عليه السـالم( ابـن حلملنـاه علـى      "النصراين:
احداقنا، وانتم قتلتم ابن بنت نبيكم !!" حقًا مأساة ان يقتل حفيد الرسول االكـرم مـن   

بنته فاطمة الزهراء )عليهما السالم( بالسيوف والنبال من حاكم الدولة العربية يف دمش  ا
الطاغية يزيد بن معاوية وابن مرجانة يف ابشع جرمية افرزت احلقد والبغضاء تبًا للحكـام  
الطغاة الفاسدين والسارقني يف ادارة الرعية املسلمني. ولقد تلقى االمام احلسـني )عليـه   
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ضربة من النبال جبسده الطاهر مـن   1700هـ، 21م العاشر من عاشوراء عام السالم( يو
 جند بين امية حقدًا وانتقامًا لكرسي السلطة.

التاريخ درو  وعرب املاضي للحاضر واملستقبل لبناء الدولـة االسـالمية الرصـينة،    
ديـة  وعلى احلكام الطغاة ان يتخذوا من االمام احلسـني )عليـه السـالم( ومسـريته اجلها    

مة حممـد )صـلى اهلل عليـه والـه وسـلم( يف املعاملـة       أ إلصالحوالتضحيات واالهداف 
احلسنة للرعية وسوف ميجدهم التاريخ واحلضارة بالرايات والنصب التذكارية والصـدقة  
اجلارية ويسطر امساءهم حبروف من الذهب ويـدخلون املنـاهج الدراسـية بشـرف نقـول      

مام احلسني )عليه السالم( وهو الرمحة اإلهليـة الواسـعة ان   للزوار االربعينية نيل بركة اال
يكتب األجر والثواب لكل الذين يسامهون ويتحملون العناء املادي والنفسـي يف سـبيل   
احياء شعائر ايب االحرار سيد الشهداء وتعظيمهـا، وان يـدميها تبـارك وتعـاىل فينـا ويف      

 .(1)اسرار زيارة كربالء ذرياتنا،

ار زيارة االربعني للمؤمنني عنوان مدرسة وجامعة وكتاب جامع يف احلقيقة من اسر
صفحات الشباب، وصفحات االولياء واملريدين والتابعني، يعين صفحات خالدة كتبت 
مباء الذهب فيها درو  وعرب لشرحية اجملتمع االنساين من كافـة طوائـف امللـل والنحـل     

اهلل عليه واله وسـلم( شـاء أم    جتذب حلب سيد الشهداء ابن فاطمة بنت الرسول )صلى
 .(2)أىب!

يوجد تناسب يف عامل اخللقة والتكوين، فاحلور العني مما تزين باجلمال، وان رشـحة  
من رشحات مجال نور احلسني)عليه السالم( خلقت منه احلور العني، بل كل مجال عـامل  

تقول: ان احلسن  خلقة اآلخرة، وهذا اجلمال خزنه اهلل يف احلسني )عليه السالم(، ورواية

                                                           

 .9السيد صادق احلسيين، ص (1
اسرار زيارة االربعني، اية اهلل الشيخ حممد السند، بقلـم: ابـراهيم حسـني البغـدادي، دار االمـرية، بـريوت،        (2

 .73-72م، ص2013هـ /1434



﴿298﴾ 
 

واحلسني قرطًا العرش. وان احلسن واحلسني )عليهما السالم( اكرم النا  نسـبًا حيـث   
روى االعمش ان النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( اتى باب املسجد فقال: يا بالل هلـم  
علّي بالنا ، فنادى رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( يف املدينة فاجتمع النا  عند 

ول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( يف املسجد فقام على قدميه فقال: يا معشر النا  رس
اال ادلكم على خري النا  جدًا وجدة ؟ قالوا: بلى يا رسول اهلل، قال: احلسن واحلسـني  
فان جدمها حممد وجدهتما خدجية بنت خويلد، يا معشـر النـا  اال ادلكـم علـى خـري      

بلى يا رسول اهلل، قال: احلسن واحلسني فان ابامها علي حيب اهلل  النا  أبا وأمًا ؟ فقالوا:
ورسوله وحيبه اهلل ورسوله وأمهما فاطمة بنت رسول اهلل، يا معشر النا  اال ادلكم على 
خري النا  عمًا وعمًة ؟ قالوا بلى يا رسول اهلل، قال احلسن واحلسني فان عمهما جعفر 

الئكة، وعمتهما ام هاين بنـت ايب طالـب، يـا معشـر     بن ايب طالب الطيار يف اجلنة مع امل
النا  اال ادلكم على خري النا  خااًل وخالة ؟ قالوا: بلى يا رسـول اهلل، قـال: احلسـن    
واحلسني، فان خاهلما القاسم ؟ بن رسول اهلل وخالتهما زينب بنت رسول اهلل )صلى اهلل 

قال: اللهم انك تعلـم ان احلسـن يف   عليه واله وسلم( مث اشار بيده هكذا حيشرنا اهلل، مث 
اجلنة واحلسني يف اجلنة وجدمها يف اجلنة وجدهتما يف اجلنـة وابامهـا يف اجلنـة وامهمـا يف     
اجلنة وعمهما يف اجلنة وعمتهما يف اجلنة وخاهلما يف اجلنة وخالتـهما يف اجلنـة، اللـهم    

 . (1)انك تعلم ان من حيبهما يف اجلنة ومن يبغضهما يف النار"

احلقيقة التارخيية ان حمنة االستضعاف يف ملحمة الطـف كانـت حمنـة شـديدة، ألن     
احتمال الظفر والنصر كان ضئياًل جدًا، ومل تكن احملنـة يف انفسـهم فقـط بـل احملنـة يف      
اوالدهم ونسائهم وممتلكاهتم، فكان اجلميع يعلم ان نساءهم سوف تسىب وتسجن كبقية 

ذلك اوالدهم وللهم سوف يشتت، ودورهم سـوف  حرمي احلسني )عليهم السالم(، وك
تصادر وحترق وهذا كل ما ميلكونه سوف ينسف متامًا، فهـم عاشـوا ايامـًا عديـدة هلـذا      
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االمتحان، وأما الباقون فهم يف حرية من امرهم. وما كان جيري علـيهم وعلـى عيـاالهتم    
اهلل انـا قـد حفظنـا    واهلل ال خنليك، حىت يعلم  "وتراهم صامدون جييبون امامهم بقوهلم:

غيبة رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( فيك، واهلل لو علمت اين أقتل، مث احـىي، مث  
 .(1)"احرق حيًا مث اذر ويفعل ذلك يب سبعني مرة مافارقتك

ربعينية ينشغلون جبمالـه عـن   احلب عند زوار احلسني الشهيد )عليه السالم( يف األ
الروحانية ان اتباع االمـام احلسـني )عليـه السـالم( يـوم      احلور العني، وتصور الروايات 

القيامة ينشغلون بالنظر اىل مجال وجه ايب االحرار سيد الشهداء ويتركون ازواجهـم مـن   
احلور العني حىت جتزع تلك احلور مـن االنتظـار، وعـن زرارة، عـن احـدمها )عليهمـا       

ليها ان تسـعد فاطمـة )عليهـا    زرارة ما يف االرض مؤمنة اال وجب ع السالم( انه قال: يا
زرارة انه اذا كان يوم القيامـة جلـس    السالم( يف زيارة احلسني )عليه السالم(، مث قال: يا

احلسني )عليه السالم( يف ظل العرش، ومجع اهلل زواره وشـيعته ليبصـروا مـن الكرامـة     
اجهـم مـن   رسـل ازو  فيأتيهميعلم صفته اال اهلل،  والنضرة والبهجة والسرور اىل امر ال

احلور العني من اجلنة فيقولون: إنا رسل ازواجكم اليكم، يقلن: إنا قد اشتقناكم وأبطأمت 
عنا، فيحملهم ماهم فيه من السرور والكرامة على ان يقولوا لرسلهم: سوف جنيئكم ان 

 .(2)شاء اهلل 

ه لنور الثورة احلسينية وبريقها اللمع يف قلوب عشاق احلسني )عليه السالم( وحمبيـ 
بصمات ذهبية وقوة حركـة يف مناصـرة املواكـب والزيـارة واملوائـد للفقـراء اسـتذكارًا        
وتعاطفًا من باب الرب والتقوى، وما الزيارة االربعينية مشيًا على االقدام اال دليـل قـاطع   
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على التضحية واجلهاد مع احل  واهله والشهادة عنوانًا مشهودًا. حقًا ما جاء يف احلديث 
 (.1) "لقتل احلسني حرارة يف قلوب املؤمنني ال تربد ابدًا ان "الشريف:

هـ، مدرسة للعظماء ومركز تربوي 21حمرم عام  10ميكن القول ان حادثة الطف يف 
واميان تتجلى باملعركة من انتصار الدم على الباطل واعالء كلمة الشهادة يف سبيل نصرة 

لضاللة، وعنوان لألبطال، كما قال املظلوم على الظامل، وطري  للمناضلني ضد الكفر وا
واحلـ    "تعلمت من احلسني ان اكون مظلومًا فانتصر "املفكر السياسي غاندي حكمته:

يعلو وال يعلى عليه، واالمام كان مع انصاره العالء كلمـة اهلل اكـرب وحممـد رسـول اهلل     
 )صلى اهلل عليه واله وسلم( وعلي وابنائه اولياء اهلل.

االمياين عند انصـار احلسـني )عليـه السـالم( معجـزة ربانيـة       ان العطش الروحي و
وحكمة إهلية ومقدرة قلبية وعربة للمسرية لطري  احل ، وبريق يف عيون الزوار يرفـرف  

هــ، باقيـة   21حمـرم   10باللون االسود حزنًا والراية احلمراء للدماء يف واقعة الطـف يف  
،  كما قال االمام احلسـن بـن   "عبد اهللاليوم كيومك يا ابا  "خالدة جتدد مع كل عاشوراء

 فاطمة )عليهما السالم(.

تنوعت الفتاوى الشرعية يف وجوب واستحباب زيارة االربعني لقرب سيد الشهداء  
)عليه السالم( وما هلا من منافع ومقاصد طاهرة، وهي جتمع عاملي وحضاري وتضـامين  

ي بن احلسني )عليه السالم( عند مع ثورة احل  على الباطل، يرى العالمة اجمللسي إن عل
رجوعهم من الشام احلاق الرؤو  باألجساد، وقيل يف مثل ذلك اليوم رجعوا اىل املدينة، 
وان جابر بن عبد اهلل االنصاري يف يوم االربعينية وصل مـن املدينـة املنـورة اىل كـربالء     

اصبحت سنة متبعـة  لزيارة قرب احلسني )عليه السالم( وهو اول فقيه تابعي زاره ظاهرًا و
 عند انصار وحميب االمام الشهيد لتجديد البيعة والتأسي ملقتله املؤمل.
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احلادثة املؤملة لقطع رأ  احلسني الشريف )عليه السالم( بطلب من الطاغيـة يزيـد   
بن معاوية من ابن مرجانه شارب اخلمر وردت فيه فتاوي واخبار عند اهـل كتـب ائمـة    

دي ابن اجلوزي فانه ذكر يف تذكرة اخلـواص مـا هـذا لفظـه:     اجلماعة فهم املؤرخ البغدا
اشهرها انه رد اىل املدينة مع السـبايا، مث رد اىل   "واختلفوا يف الرأ  على اقوال: االول:"

اجلسد بكربالء فدفن معه، قاله هشام وغريه. والثاين: انه دفن باملدينة عند قرب امه فاطمـة  
ابن سعد. قال: ملا وصل اىل املدينة كـان عمـرو بـن    بنت الرسول )عليهما السالم(، قاله 

سعيد بن العاص واليًا عليها، فوضعه بني يديه، وأخذ بأرنبة أنفه، مث امر به فكفن ودفن 
 .(1)عند أمه فاطمة )عليها السالم(

ويذكر الشعيب: أن مروان بن احلكم كان باملدينة فأخذه وتركه بني يديه وتناول ارنبة 
 أنفه وقال: 

ــا  ــديني ــردك يف الي ــذا ب  حب
 

 ولونــك األمحــر يف اخلــدين   
 

 

يقال ان رأ  احلسني الطاهر بدمشـ ، فحكـى ابـن ايب الـدنيا قـال: وجـد رأ         
 .(2)احلسني يف خزانة يزيد بدمش  فكفنوه ودفنوه بباب الفراديس
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يؤكد االمام جعفر بن حممد الصادق )عليهم السالم( على امهية مواصلة زيارة االمام 
من زار قـرب احلسـني   "احلسني وانصاره وهذه الكثرة والسعة من األجر والثواب للزائر، 

)عليه السالم( وهو يعلم انه امام من قبل اهلل، مفترض الطاعة على العباد، غفر اهلل له ما 
تأخر، وقيل شفاعته يف مخسني مذنبًا، ومل يسأل اهلل عـز وجـل حاجـة     تقدم من ذنبه وما

 .(1)"عند قربه اال قضاها له

عن امهية زيارة احلسني )عليه السالم( ما ورد عن ايب حممد احلسن العسكري )عليه 
عالمات املؤمن مخس، صالة اخلمسـني وزيـارة االربعـني والتخـتم يف      "السالم( انه قال:
 جلبني واجلهر بسم اهلل الرمحن الرحيم.اليمني وتعفري ا

السالم على ويل اهلل وحبيبه، السالم على خليل اهلل وجنيبه، السالم على صفي اهلل 
وابن صفيه، السالم على احلسني املظلوم الشهيد، السالم على اسري الكربـات، وقتيـل   

بكرامتك،  العربات، اللهم اين اشهد انه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز
اكرمته بالشهادة، وحبوته بالسعادة، واجتبيته بطيب الوالدة، وجعلته سيدًا مـن السـادة   
وقائدًا من القادة، وذائدًا من الذادة واعطيته مواريث االنبياء، وجعلته حجة على خلقك 
من االوصياء، فاعذر يف الدعاء، ومن  النص ، وبذل مهجته فيك، ليستنقذ عبـادك مـن   

حرية الضاللة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا، وباع حظه باألرذل االدىن وشرى اجلهالة و
اخرته بالثمن االوكس، وتغطر  وتردى يف هواه، واسخطك واسخط نبيك، وأطاع من 
عبادك اهل الشقاق والنفاق، ومحله االوزار املستوجبني النـار، فجاهـدهم فيـك صـابرًا     

تبي  حرميه، اللهم فالعنهم لعنًا وبياًل، وعـذام  حمتسبًا، حىت سفك يف طاعتك دمه، واس
عذابًا أليمًا، السالم عليك يا ابن رسول اهلل، السالم عليك يابن سـيد االوصـياء اشـهد    
انك امني اهلل وابن امينه، عشت سعيدًا ومضيت محيدًا ومـت فقيـدًا مظلومـًا شـهيدًا،     

تلـك، واشـهد انـك    وأشهد ان اهلل منجز ما وعدك، ومهلك من خذلك ومعذب مـن ق 
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وفيت بعهد اهلل، وجاهدت يف سبيله حىت اتيك اليقني، فلعن اهلل من قتلك ولعن اهلل من 
ظلمك، ولعن اهلل امة مسعت بذلك فرضيت بـه، اللـهم اين اشـهدك اين ويل ملـن وااله،     
وعدو ملن عاداه بايب انت وامي يابن رسـول اهلل، اشـهد انـك كنـت نـورًا يف االصـالب       

رحام املطهرة، مل تنجسك اجلاهلية بأجناسها، ومل تلبسك املدهلمات من ثيااا، الشاخمة واال
واشهد انك من دعائم الدين واركان املسلمني، ومعقل املؤمنني، واشهد انك االمام الـرب  
التقي، الرضي الزكي اهلادي املهدي، واشهد ان االئمة من ولدك كلمة التقـوى، واعـالم   

احلجة على اهل الـدنيا، واشـهد اين بكـم مـؤمن، وبإيـابكم      اهلدى، والعروة الوثقى، و
موقن، وشرايع ديين وخواتيم عملي، وقليب لقلبكم سلم، وامري ألمركم متبع، ونصريت 
لكم معدة، حىت يأذن اهلل لكم، فمعكم معكم ال مـع عـدوكم، صـلوات اهلل علـيكم،     

مـني يـارب   وعلى ارواحكم واجسادكم، وشاهدكم وغـائبكم، وظـاهركم وبـاطنكم، آ   
 العلمني. 

تضمن الزيارة ملقام سيد الشهداء املعاين الفريدة وااللفاظ الروحانية واالماين القلبية 
 ان حيشرنا مع اهل احل  وان يلهمنا حمبة االئمة االطهار، والنصرة للح .

الزيارة االربعينية سكة املناضلني على الظلم واجلور والقهر والفساد، مسـرية حنـو   
السالمي، وان االمام احلسني )عليه السالم( ثورة اصـالحية كـربى تسـتهدف    املستقبل ا

اصالح الفكر والوعي االجتماعي والسلوك الوجداين واملواقف االخالقية، وهي معركـة  
 على الظامل املتهور الفاسد الطاغي. 

يقف الزائر امام ضري  االمام احلسـني )عليـه السـالم( مندهشـًا حمتـارًا للجمـوع       
املليونية اليت تنشد ان متسك بشباك الضري  لنيل شرف الزيارة الروحانية مبتـهجًا عنـد   

 تقبيل الضري  املقد  تعبريًا عن ايصال رسالة حملبة االمام الشهيد )عليه السالم(. 

 سائاًل       ما السر فيك كل يوم حيظروقف الزمان على ضرحيك 
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والنا  تبكي حبرقة القلب والدموع تذرف واجلروح بقلب تزنف شـوقًا، وتبكـي   
الزوار باجملالس كلما ورد ذكر االمام احلسني )عليه السالم( على الشفاه، واجملد ال يهوى 

)صلى اهلل عليه البقاء مبعزل، هل كان فيك اجملد دومًا يفخر، انت الذي ابقيت دين حممد 
واله وسلم( يف قلوب املؤمنني، ووهبت رب العرش راسًا يسخر، قف يازمان اآلن فخرًا 
واحنىن، باق ذكر احلسني الشهيد )عليه السالم( على مر السـنني، وكلمـا ينـهار جيـل     
يظهر الف جيل، وهذا احلسني ابو االحرار يكرب يف قلوبنـا ويوحـدنا بالعقيـدة والـوالء     

ساء العدل واحملبة والتسام  والتالق  ومحاية الضعيف والعطف على الفقراء لالسالم وار
واملساكني واملهجرين املظلـومني فرقتـهم عصـابات الغـدر واخليانـة، والزيـارة مقصـد        
الالجئني واملشردين يف املخيمات والعشوائيات والعراء من املظلومني مـن ابنـاء السـنة    

ربين واللصوص الذين سرقوا االصوات غـدرًا  والشيعة وهم ضحية فشل الساسة واملتك
وغشا ليعتلوا املناصب ويصـعدوا السـيارات الفـاخرة واحلمايـات املدججـة بالسـالح       
والقصور الرئاسية ملك الشعب العراقي، واستبعدوا النـا  بـاقواهلم وافعـاهلم املزيفـة     

روا العباد وزرعوا وتصرفاهتم العدوانية جتاه طوائف اجملتمع ومكوناته، سلبوا االموال وافق
 الفتنة الطائفية العمياء واليت احرقت االخضر واليابس بعد سقوط النظام الصدامي.

الزيارة االربعينية جتديد البيعة لالمام احلسني واهل بيته يف كربالء املقدسة خطابات 
االمام احلسني )عليه السالم( قبل استشهاده حتمـل معـايل البالغـة ومفـاهيم اخالقيـة،      

 .(1) "اين قتيل العربة ال يذكرين مؤمن اال استعرب "ئع وجدانية نذكر منها:وروا

 "مهما شيعيت شربتم عذب ماء فاذكروين، فأنا السبط الشهيد من دون ذنب قتلـوين 
صرخات تدعو البشرية للتضامن مع املسرية احلسينية والزيارة االربعينية املليونيـة علـى   

 د العهد والوالية.املسالك واملمالك الروحانية لتجدي
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شارك االمام احلسني واحفاده عليهم السالم بتقدمي التوجيهات والنصائ  الشرعية، 
اذا مات املـؤمن   "وبث القيم واالخالق السامية يف اجملتمع االسالمي، ومن اقواله املأثورة:

نـت  فحضر جنازته اربعون رجاًل من املؤمنني فقالوا اللهم انا ال نعلـم منـه اال خـريًا وا   
قد أجـزت شـهادتكم وغفـرت لكـم مـا علمـت ممـا         "اعلم به منا، قال تبارك وتعاىل:

 .(1)التعلمون"

ما من رهط اربعني رجاًل  "ورواية اخرى يقول االمام السبط الشهيد )عليه السالم(:
 .(2) "اجتمعوا فدعوا اهلل عز وجل يف أمر اال استجاب هلم

باملاء بعـد الـدفن أربعـني شـهرًا أو      واستحباب اسقاء املاء للعطاشى ورش القبور
عـن   سـأله أربعني يومًا، ويف كل يوم مرة واحدة، عن حممد بن الوليد ان صاحب املقربة 

من صاحب هذا القرب فان ابا احلسن علي بن موسى الرضا  "قرب يونس بن يعقوب وقال:
 .(3) "م مرة)عليه السالم( امرين ان ارش قربه اربعني شهرًا او اربعني يومًا يف كل يو

ما أخلص عبد االميان باهلل اربعني يومًا او قـال   "وعن ايب جعفر )عليه السالم( قال:
ما أمجل عبد ذكر اهلل اربعني يومًا اال زهده اهلل يف الدنيا، وبصره داءها ودواءهـا، واثبـت   

 .(4) "احلكمة يف قلبه وانط  اا لسانه

واالتبـاع الشـيعة، فمنـهم فريـ  يعـزو      اختلفت مقاصد االربعينية عند الفقهـاء  
واذ واعدنا موسى اربعني ليلة مث اختـذمت العجـل    "ورد يف القرآن الكرمي: االربعني اىل ما

.عندما حتدث القرآن الكرمي عن قـوم موسـى )عليـه السـالم(     (5) "من بعده وانتم ظاملون
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ى )عليـه  ظانوا عليه من الكفر والضالل عنـدما تـأخر عنـهم موسـ     وتقهقرهم على ما
 السالم( اربعني ليلة.

مث جاء بالقرآن الكرمي على ذكر قوم موسى )عليه السالم( وما تلقوا من العذاب يف 
قال فاهنا حمرمة عليهم "الدنيا بعد أن رفضوا االنصياع له )عليه الصالة والسالم( / حتدثًا: 

 .(1) "اربعني سنة يتيهون يف االرض فال تأ  على القوم الفاسقني

ت الفاظ الزيارة االربعينية واجتمعت البالغة واناقة الكالم يف السـجع ختشـع   تنوع
القلوب وهتذب النفو  وتدمع العيون وتزنف الروح حسرات على استشـهاد احلسـني   
)عليه السالم(، وقد رواها الشيخ يف التهذيب واملصباح عن صفوان اجلّمال قال، قال يل 

االربعني، وتـزول عنـد ارتفـاع النـهار وتقـول:       موالي الصادق )عليه السالم( يف زيارة
السالم على ويل اهلل وحبيبه، السالم على خليل اهلل وجنيبه، السالم على صفي اهلل وابن 
صفيه، السالم على احلسني املظلـوم الشـهيد، السـالم علـى اسـري الكربـات، وقتيـل        

 لفائز بكرامتك.العربات اللهم اين اشهد انه وليك وابن وليك، وصفيك وابن صفيك، ا
اكرمته الشهادة، وحبوته بالسعادة، واجتبيته بطيب الوالدة، وجعلته سـيدًا مـن السـادة    
وقائدًا من القادة، وذائدًا من الذادة، واعطيته مواريث االنبياء وجعلته حجة على خلقك 

 من االوصياء، فاعذر يف الدعاء، ومن  النص ..

انت الذي ازلـت االغيـار عـن    "السالم(: ومن دعاء عرفة عن االمام احلسني ) عليه
قلوب احبائك حىت مل حيبوا سواك ومل يلجأوا اىل غريك. وقال يا من اذاق احبـاءه حـالوة   

 . "املؤانسة فقاموا بني يديه متملقني

ويف املناجاة االجنيلية املنسوبة اىل السجاد ) عليه السالم( زيـن العابـدين علـي بـن     
وعزتك لقد احببتك حمبـة اسـتقرت يف قلـيب حالوهتـا      ":احلسني ) عليهما السالم( قال
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 "وانست ببشارهتا، وحمال يف عدل اقضيتك ان يسد اسباب رمحتك عن معتقدي حمبتـك 
اهلي فـاجعلين مـن الـذين ترسـخت      "ويف املناجاة الثانية عشر للسجاد ) عليه السالم(:

 . (1)"لواماشجار الشوق اليك يف حدائ  صدورهم، واخذت لوعة حمبتك مبجامع ق

وعن االمام جعفر الصادق ) عليه السالم( قال: من نادى يا حسني يف الدنيا، نـادى  
يف االخرة يا حسني، فيأيت النَداء: عبدي يا حسني هـل تعـرف صـاحب هـذا النـداء ؟      
فيقول االمام احلسني ) عليه السالم(: نعم يا ريب انه من البكـائيني علـي، فيـأيت النـداء:     

 ؟  حبييب يا حسني

وقال الصادق ) عليه السالم( ان املصلي على حممد وآله ليلة اجلمعة يتألأل نوره يف 
 السماوات اىل ان تقوم الساعة. 
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 المبحث الثالث: المفاهيم والمعاني الروحانية للزيارة.

الزيارة االربعينية اىل كربالء زحفا علـى االقـدام لكافـة الطوائـف واالجنـا            
واالعمار ال بد ان تكون هلا مفاهيم ونوايا ومنافع دينية ودنيويـة، والزائـر حيمـل املعـاين     
واالهداف واملعتقد يف التوجه لزيارة االمـام احلسـني ) عليـه السـالم( ملـا هلـذه الرحلـة        

ين ومعتقدات وميكن اجياز مالم  الزيـارة االربعينيـة مـن االصـطفاء     الروحانية من عناو
 االهلي على اربعة مراحل هي:

 . "واجتباكم بنوره "اصطفاء يف مرحلة الروح، فارواحهم عليهم السالم نورانية -1

اشهد "اصطفاء يف مرحلة االبدان، فمثال ال يغسل املعصوم اال معصوم ويف الزيارة: -2
 ."طاهر، وطهرت بك البالدانك طهر طاهر، من طهر 

اصطفاء يف مرحلة االفعال فأفعاهلم وسلوكهم عبارة عن حترك الصفات احلسنة فان  -3
اعماهلم وافعاهلم على وف  ارادته تعاىل ال ارادهتم، بل ليس هلم ارادة اال ارادته تعاىل 

 . (1) "العاملون بارادته "وارادمت ارادته تعاىل، كما ورد يف زيارة اجلامعة

الزوار لالربعينية على اليقني والثقة التامة من املشـي اىل كـربالء عـالج للنفـو      
والرحلة االميانية لزيارة قرب احلسني سيد "وعلى النيات ترزقون "واالجساد وزكاة االبدان،

الشهداء ) عليه السالم( هي مبثابة وصفة طبية ملعاجلة امراض احلياة والشفاء لالمـراض  
مام احلسني ) عليه السالم( مهمـا كلفـت املتاعـب واملخـاطر، الهنـم      يف اعتقاد جميء اال

عزموا العهد واالميان يف جتهيز حاهلم، وما مسعوه من املنابر احلسينية يشجعهم ويدفعهم 
بالقوة واالصرار والثبات وما ورد من احاديث واقوال وحكم عن مفاهيم الزيارة واملنافع 

ة بالسفر، وقد اشار االمام جعفر الصـادق ) عليـه   والثواب يساعد على النجاح يف اخلري
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وكثري مـن زوار قـرب االمـام     "السالم على صفّي اهلل وابن صفيه "السالم( يف هذه الزيارة
احلسني ) عليه السالم( هم من اهل احلاجات وقـد اصـابتهم الـويالت واحملـن واملـوت      

املرضـى واحملتـاجني مـن    وطاليب الرزق والنجاح والعاطلني عن العمل وطاليب الـزواج و 
ذوي االحتياجات والفقراء فضال عن امليسـورين للتـربك وانفـاق االمـوال للتصـدق يف      
خدمة الزوار وتقدمي الطعام او توصيل الزوار وعودهتم واحلقيقة ان الزيارة االربعينية ثورة 

تسـام   اميانية اجتماعية متماثلة املعاين والقيم االخالقية وهتـذيب النفـو  والتوحـد وال   
 وحماربة االرهاب.

االمام احلسني الشهيد املظلوم امنوذج للبشرية، وهو اشـرف انسـان يف الـدنيا مـن     
حيث النسب واالنتماء اىل جده الرسول االعظم ) صـلى اهلل عليـه والـه وسـلم( وامـه      
فاطمة الزهراء ووالده امري املؤمنني علي بن ايب طالب ) عليه السالم( واخيه احلسن وهو 

وجعلنـاهم ائمـة    "ائمة اهل البيت االثين عشري الذين عنـاهم اهلل تعـاىل بقولـه:    ثالث
يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعـل اخلـريات واقامـه الصـالة وايتـاء الزكـاة وكـانوا لنـا         

 . (1)"عابدين

وهو احد العترة الذين قرهنم رسول اهلل بكتـاب اهلل العزيـز واحـد الـثقلني حيـث      
خملف فيكم الثقلني كتاب اهلل وعتريت اهل بـييت. كمـا ان االمـام    باحلديث الشريف: اين 

احلسني ) عليه السالم( هو احد االربعة الذين باهل ام النيب الكـرمي ) صـلى اهلل عليـه    
 .(2)واله وسلم( نصارى جنران وهو احد املعنيني 

ئل فقرات مفيدة ومهمة عن فضـا  "ابو الشهداء "أفرد األديب عبا  العقاد يف كتابه
 االمام احلسني ) عليه السالم( ومناقبه منها: 
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وقد عاش احلسني ) عليه السالم( سبعا ومخسني سنة وله من االعداء من يصدقون 
 ويكذبون فلم يعبه احد منهم مبعابة ومل ميلك احد منهم ان ينكر ما ذاع من فضله.

لـ  ويف ادب  وكان االمام احلسني ) عليه السالم( ملء العني والقلب يف َخلـ  و خُ 
 وسرية، وكانت فيه مشااة من جده وابيه. 

إن اخوة االمام احلسني ) عليه السالم( كثريون غري ان الذين كانوا معـه يف كـربالء   
هم ستة فقط وهم العبا  بن علي ) عليه السالم( واشقاؤه الثالثـة: جعفـر وعبـد اهلل    

بأم البنني ) عليهـا السـالم(،   وعثمان وامهم فاطمة بنت حزام بن خالد الكالبية املكناة 
واما االناث فهن اربعة ايضا وهن: سكينة وفاطمـة الكـربى وفاطمـة الصـغرى ورقيـة،      
وكلهن كن مع احلسني ) عليه السالم( يف كـربالء، ماعـدا فاطمـة الكـربى فـان االمـام       
ة احلسني ) عليه السالم( تركها يف املدينة املنورة ملرضها. فهؤالء ستة او سبعة مـن اخـو  

حمرم، وكان افضلهم  10االمام احلسني ) عليه السالم( استشهدوا بني يديه يوم الطف يف 
واجلهم ابا الفضل العبا  ) عليه السالم( وهو اكرب اهلاليني سنًا يوم كربالء مـا عـدا   

سنة، لـذا اختـاره االمـام احلسـني )      34االمام احلسني ) عليه السالم( حيث كان عمره 
ال لرايته العظمى و عرب عنه بكبش الكتيبـة، وكـان وسـيما جسـيما     عليه السالم( حام

طويل القامة، وجهه كفلعة قمر، ومن هنا كان يلقب بقمر اهلاليني، وهو اخر من قتـل  
هــ، وكـان    21قبل االمام احلسني ) عليه السالم( يوم عاشوراء يف العاشر من احملرم عام 

ني )عليه السالم( وعرب عنها بقولـه حـني   لقتله صدمة عنيفة يف نفس وقلب االمام احلس
وبان االنكسـار   "وقف على مصرعه:" االن انكسر ظهري وقلت حيليت ولت يب عدوي

 . (1)على وجهه االمام وبكى عليه ) عليهما السالم(
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نستذكر من القيم الروحانية للزيارة االربعينية املعـاين احلضـارية يف حماربـة الظلـم     
 بانواعه: 

لنفسه واالعتداء على الغري قواًل وفعـاًل وعمـاًل كالشـتم والسـباب     ظلم االنسان  -1
واللعن والقذف باحملارم، ومصادرة املال للغري، والتـهور يف االعتـداء والضـرب يف    
حــاالت الغضــب، وتــرك طاعــة واجبــات اهلل، واالحنــراف حنــو الســلوك املنبــوذ 

)عليـه السـالم( البـد منـه      اجتماعيًا، فالزائر املتوجه اىل كربالء لزيارة قرب احلسني
للتوبة واالعتذار هلل سبحانه وتعاىل ولرسوله وأهل بيته )صلى اهلل عليه واله وسلم( 

 واملغفرة ودفع الكفارة.

ظلم رب االسرة لعائلته وذوي القرىب بكل اشكاله وانواعه ودوافعـه وآثـاره عليـه     -2
واالبناء والوالدين  كذلك االستغفار والتوبة واالعتذار واالصالح والترضية للزوجة
 وارضائهم باملعروف كي تقبل منه الزيارة االربعينية بروح اميانية. 

ظلم احلكام املتسلطني على الرعية، البد من القيم بـالثورة االصـالحية، ألن ثـورة     -3
.... مل اخـرج اشـرًا وال بطـرًا وامنـا     "االمام احلسني )عليه السالم( جاءت لالصالح

رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( فـالزائر قصـد   خرجت الصالح اميت جدي 
االمام احلسني )عليه السالم( لتقدمي البيعة والوالء واالنضـمام اىل معكسـر احلـ     
والعــدل واالنصــاف االنســاين ويف هــذا اخلصــوص قــال االمــام الصــادق )عليــه 

بـابرة، أن  ان اهلل تعاىل أوحى اىل نيب من االنبياء، يف مملكـة جبـار مـن اجل   "السالم(:
جئت هذا اجلبار فقل له: اين مل استعملك على سفك الدماء، واختاذ االموال، وامنا 
استعملتك لتكف عـين اصـوات املظلـومني، فـاين لـن ادع ظالمتـهم وان كـانوا        

 .(1)"كفارًا
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من اهم اهداف شعارات الثورة احلسينية رفـع الظلـم عـن املظلـومني ونصـرهتم،      
ومحايتهم من جربوت اجلائرين، وحنـن نسـعى اىل محايـة املهجـرين مـن ديـارهم ظلمـًا        
وعدوانًا وسلب ممتلكاهتم من الدور واالراضي اليت اصبحت حتت سيطرة دواعش الذي 

لى الشرف واملال واحلضارة مثلمـا حـدث   خرب البالد والعباد وقتل االبرياء واعتدى ع
 هـ. 21حمرم عام  10ألتباع احلسني )عليه السالم( يف واقعة الطف يف 

الشهادة عنوان الزيارة االربعينية واحياء شعائر حادثة كربالء كما جـاء يف احلـديث   
قولوا وال ت "تعظيمًا للبطولة والفداء يف سبيل اهلل "اليوم كيومك يا ابا عبد اهلل "الشريف

 .(1)ملن يقتل يف سبيل اهلل امواتًا بل احياء ولكن التشعرون" 

الذي نفسـي بيـده لـوددت اين     "و "اشرف املوت قتل الشهادة "واحلديث الشريف:
الشـهادة تكفـر كـل شـيء اال      "و "اقتل يف سبيل اهلل مث احيا، مث اقتل، مث احيا، مث اقتـل 

 . "الدين

ما من احد يدخل اجلنة حيب ان يرجع  "ه وسلم(:قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وال
اىل الدنيا وان له ما على االرض من شي غري الشهيد، فانه يتمىن ان يرجع فيقتل عشـر  

 ."مرات ملا يرى من الكرامة وفضل الشهادة

انكم ان التقتلوا متوتوا، والذي نفس علّي بيده  "وقال امري املؤمنني )عليه السالم(:
، وعن االمـام  "على الرأ  يف سبيل اهلل أيسر من موت على فراش أللف ضربة بالسيف

مامن قطرة احب اىل اهلل عـز   "علي بن احلسني بن زين العابدين السجاد )عليه السالم(:
وجل من قطرتني، قطرة دم يف سبيل اهلل، وقطرة دمعة يف سواد الليل، اهلل اليريـد العبـد   

 . "اال اهلل عز وجل
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اين ال أرى املوت اال سعادة وال احليـاة  "الشهيد )عليه السالم(: وقال االمام احلسني 
 مع الظاملني اال برما".

كم ممن اصابه السالح ليس بشهيد وال محيد، وكـم ممـن    "وأورد احلديث الشريف:
 (.1) "مات على فراشه حتف انفه عند اهلل صدي  شهيد

ملظلـوم، منـها روايـة ان    الروايات عند االمام احلسني )عليه السالم( سيد الشهداء ا
الرسول الكرمي توقع استشهاده وبكى عليه يف يوم والدة االمام احلسني )عليـه السـالم(،   
وعن ايب عبد اهلل الصادق )عليه السالم( قال: كان النيب )صلى اهلل عليه والـه وسـلم( يف   

فـل  بيت ام سلمة، فقال هلا: ال يدخل علّي احد، فجاء احلسني )عليه السـالم( وهـو ط  
فمنعته فوثب حىت دخل الدار على النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( فدخلت ام سـلمة  
على اثره، فاذا احلسني )عليه السالم( علـى صـدره، وإذا الـنيب )صـلى اهلل عليـه والـه       
وسلم( يبكي وبيده شْيء يقبله، فقال النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم(: يا ام سـلمة ان  

ذا مقتول، وهذه التربة اليت يقتل عليها، فضعيه عندك فاذا صـارت  جربائيل خيربين ان ه
دمًا فقد قتل حبييب، فقالت ام سلمة: يا رسول اهلل لن يدفع ذلك عنه، قـال: قـد فعلـت    
فأوحى اهلل تعاىل ايلَّ ان له درجة ال يناهلا احـد مـن املخلـوقني وان لـه شـيعة يشـفعون       

ملن كان من احلسني )عليه السالم( وشيعته  فيشفعون، وأن املهدي )عج( من ولده فطوىب
 .(2) "هم واهلل الفائزون يوم القيامة

ويف رواية عن ايب جعفر الصادق )عليه السالم( قال: كان رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
واله وسلم( اذا دخل احلسني )عليه السالم( اجتذبه اليه مث يقول ألمـري املـؤمنني )عليـه    
السالم( امسكه فيمسكه فيقبله ويبكي فيقول: يا ابة مل تبكي ؟ فقال: يابين اقبل مواضع 

قال: يا أبة وانا قتيل ؟ قال: اي واهلل وأبوك وأخوك، قال يـا أبـة ؟    السيوف منك وابكي.
                                                           

 . 5ميزان احلكمة، باب الشهادة، ج (1
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فمصارعنا شىت ؟ قال نعم يابين، قال: فمن يزورنا من أمتك ؟ قـال: اليـزورين وال يـزور    
 .(1)أباك وأخاك وانت اال الصديقون من اميت 

واملعاين الروحانية من البكاء وذرف الـدموع يف املواكـب واملنـرب احلسـينية حيـث      
اخلطابات اليت تؤجج املشاعر فهي دليـل احلنـان والـوالء واحلسـرة واالمل علـى شـهادة       

 احلسني )عليه السالم(: 

وعن االمام جعفر الصادق )عليه السالم( قال: كل اجلزع والبكـاء مكـروه سـوى    
 .(2)لى احلسني )عليه السالم( اجلزع والبكاء ع

االمام جعفر الصادق )عليه السالم(: اقام جملـس عـزاء للحسـني )عليـه السـالم(      
والبكاء عليه وذلك كلما دخل عليه احد من الراثني على احلسني )عليه السالم( فيأمره 
م( بالرثاء فريثي، قال: ابو هارون املكفوف: دخلت على ايب عبد اهلل الصادق )عليه السال

 فقال يل انشدين يف احلسني )عليه السالم( فانشدته: 

 امرر على جدث احلسني           فقل ألعظــمه الزكيــة  

 قال فلما بكى امسكت انا قال:  مر فمررت: 
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 معايل السبطني، للشيخ حممد مهدي املازندراين.  (2

 مــــن  الزلـت  أعظمـاً  يا

 

ــاء  ــاكبة وطف ــة س  روي

 

ــررت واذا ـــره  مــ  بقبــ

 

 املطيــة  وقف به فاطل 

 

ــك ــر فاب ــر املطه  للمطه

 

ــرة  ـــة واملطه  التقيــــ

 

ــاء ـــة كبكـ ــت معولـ  أتـ

 

 املنيـة  لواحـدها  يومــاً  
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 مث قال، زدين فانشدته: 

 وعلى احلسني فاسعدي ببكاك يا مرمي قومي وانديب موالك

قال فبكى وهتاجج النساء فلما ان سكنت قال: يا أبا هـارون مـن انشـد يف احلسـني     
جعل ينتقص واحدًا واحدًا حىت بلغ الواحـد   )عليه السالم( فأبكى عشرة فله اجلنة، مث

فقال: من انشد يف احلسني )عليه السالم( وابكى واحدًا فلـه اجلنـة، مث قـال: مـن ذكـره      
 فبكى فله اجلنة.

وكان يقول )عليه السالم(: احلسني عربة كل مؤمن ومؤمنة، وقـال احلسـني )عليـه    
انا قتيل العربة ما  "سني )عليه السالم(انا يا ابتاه؟ يقول: نعم يا بين وما قال احل "السالم(:

 .(1) "ذكرت عند مؤمن وال مؤمنة اال بكيا واغتما ملصايب

مجوع الزوار باألربعينية تسري مشيًا وتنادي يا حسني يا مظلوم يا شهيد، والـدموع  
تتساقط من العيون كأهنار لتروي ارض كربالء حبًا واستذكارًا ولوعة وحسرة من عشـ   

نية واصحااا الذين ضحوا من اجل احقاق العـدل والقـانون واملسـاواة، ال    الثورة احلسي
يبغون سوى اجلوانب الروحانية واملعاين االميانية واالهداف السماوية ملقتل الشـهيد ابـن   

)صلى اهلل عليه واله وسلم( ووالده امري املؤمنني علي فاطمة الزهراء بنت الرسول الكرمي 
 )عليه السالم(. 

الرسائل واخلطابات بني أهل الكوفة واإلمام احلسني بن علي يف املدينـة  ومن خالل 
املنورة تؤكد لنا مدى االلتزام باملسؤولية واحترام الرعية ومحاية املظلومني وتنفيذ مطالب 

وتوافدت الرسل  "أن العدل أسا  امللك "الدعوة لقيادة أهل العراق بعد أن تيقنوا على
يادة احلكم بعد أبيه أمـري املـؤمنني علـي وأخيـه احلسـن      والتوسالت لقدوم احلسني لق
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بسم اهلل الرمحن الرحيم، حلسني بن علي من سـليمان   ")عليهما السالم( ونص الرسالة
بن صرد، واملسيب بن جنية، ورفاعة بن شداد، وحبيب بن مظاهر، وشيعته من املـؤمنني  

 واملسلمني من أهل الكوفة. 

 الذي ال إله إال هو، أمـا بعـد، فاحلمـد هلل الـذي     سالم عليك، فإنا حنمد اليك اهلل
قصم عدوك اجلبار العنيد الذي انتزى على هذه األمة، فابتزها أمرها، وغصـبها فيئهـا،   
وتآمر عليها بغري رضى منها، مث قتل خيارها، واستبقى شرارها، وجعـل مـال اهلل دولـة    

س علينا إمام فاقدم علينا لعـل اهلل  بني جبابرهتا وأغنياها، فبعدًا له كما بعدت مثود إنه لي
أن جيمعنا بك على اهلدى، والنعمان بن بشري يف قصر اإلمارة، لسنا جنتمع معه يف مجعة، 
وال خنرج معه إىل عيد، ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينـا أخرجنـاه مـن الكوفـة حـىت      

  (1) "نلحقه بالشام والسالم ورمحة اهلل عليك

اإلمـام احلسـني خـرج لتنفيـذ مطاليـب الرعيـة ورغبتـهم        املراسلة تؤكد على أن 
وقناعتهم جبدارة حكم أهل البيت )عليهم السالم( وقد اجـاب االمـام احلسـني )عليـه     

 السالم( خبطابة.

بسم اهلل الرمحن الرحيم، من احلسني بن علي إىل املأل من املؤمنني واملسلمني، أمـا  
وكانا آخر من قدم على من رسـلكم، وقـد    بعد، فإن هانئًا وسعيدًا قدما علّي بكتبكم،

إنه ليس علينا إمام فاقبل لعـل اهلل أن  "فهمت كل الذي قصصتم وذكرمت ومقالة جلكم: 
وقد بعثت إليكم أخي وابـن عمـي، وثقـيت، وأمرتـه أن      "جيمعنا بك على اهلدى واحل 

فضـل  يكتب إيّل حبالكم وأمركم ورأيكم، فإن كتب إيل قد أمجع رأي ملـئكم، وذوي ال 
واحلجا منكم على مثل ما قدمت علي به رسلكم، وقـرأت يف كتـبكم، أقـدم علـيكم     

                                                           

ثري، الكامل يف التاريخ، ألبن األ 3، ص2، االمامة والسياسة، ألبن قتيبة، ج197، ص2ينظر: تاريخ الطربي، ج 1
، مجهرة رسائل العرب يف عصور العربية الزاهـرة، امحـد زكـي صـفوت، اجمللـد الثـاين، املكتبـة        8، ص4ج
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وشيكًا إن شاء اهلل، فلعمري ما اإلمام إال العامل بالكتـاب، واآلخـذ بالقسـط، والـدائن     
 .(1)باحل ، واحلابس نفسه على ذات اهلل، والسالم"

نـة اىل اهـل البصـرة    سعى االمام احلسني )عليه السالم( اىل تـوفري االمـن والطمأني  
وكتب هلم رسالة اميانية تؤكد على اهتمام االمام على متابعة االمور وزرع الثقة يف نفو  

اما بعد: فان اهلل اصطفى حممدًا )صلى اهلل عليه والـه وسـلم(   "الرعية يف البصرة بقوله: 
ده، وبلـغ  على خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، مث قبضه اهلل اليه، وقد نص  لعبا

ما أرسل به )صلى اهلل عليه واله وسلم(، وكنا أهله واولياؤه وأوصـياؤه ورثتـه، وأحـ     
النا  مبقامه يف النا ، فاستأثر علينا قومنا بذلك، فرضـينا، وكرهنـا الفرقـة، وأحببنـا     
العافية وحنن نعلم أنا أح  بذلك احلـ  املسـتح  علينـا فـيمن تـواله، وقـد أحسـنوا        

 حل  فرمحهم اهلل، وغفر لنا وهلم.وأصلحوا وحتروا ا

وقد بعثت رسويل اليكم اذا الكتاب، وأنا ادعوكم اىل كتاب اهلل، وسنة نبيه )صلى 
اهلل عليه واله وسلم(، فان السنة قد اميتت، وان البدعة قد احييت، وأن تسـمعوا قـويل   

 .(2)وتطيعوا امري اهدكم سبيل الرشاد، والسالم عليكم ورمحة اهلل 

مام احلسني )عليه السالم( يف توجيه خطاباته اىل اهل الكوفة موضـحًا هلـم   اهتم اال
سياسته بعد ان ارسل السفري مسلم بن عقيل ملتابعة شؤون الكوفة وزرع الثقة يف نفو  
االهايل، وكسب تأييدهم وتلبية مطالبهم، وواجه االمام احلسني )عليه السالم( هتور قادة 

واستهتاره، برسـالة جـديرة مـن االمـام احلسـني )عليـه       بين امية منهم عمرو بن سعيد 
اما بعد: فانه مل يشاق  اهلل ورسوله من دعا اىل اهلل عز وجل: وعمـل   "السالم( جاء فيها:

صاحلًا وقال انين من املسلمني، وقد دعوت اىل االمان والرب والصلة، فخري االمـان أمـان   

                                                           

، يف مجهرة رسـائل  8، ص4، الكامل يف التاريخ، ألبن األثري، ج197، ص2تاريخ الرسل وامللوك، للطربي، ج (1
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 . 200، ص2الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،ج (2



﴿318﴾ 
 

الدنيا، فنسأل اهلل خمافة يف الـدنيا توجـب لنـا    اهلل ولن يؤمن اهلل يوم القيامة من مل خيفه يف 
امانه يوم القيامة، فان كنت نويت بالكتاب صليت وبرى فجزيت خريًا يف الدنيا واآلخـرة  

 .(1)"والسالم

وقد واجه االمام احلسني )عليه السالم( اهل الكوفة بثقة مواالهتم وحرصهم علـى  
احلسـني بـن علـي اىل اخوانـه مـن      بسم اهلل الرمحن الرحيم، مـن   "االسالم، وخاطبهم:

فان  "املؤمنني واملسلمني، سالم عليكم، فاين امحد اليكم اهلل الذي ال اله إال هو. أما بعد:
كتاب مسلم بن عقيل جاءين خيربين فيه حبسن رأيكم، واجتماع ملـئكم علـى نصـرنا،    

الجـر،  والطلب حبقنا، فسألت اهلل ان حيسن لنا الصنع، وان يثبتكم على ذلـك أعظـم ا  
وقد شخصت اليكم من مكة يوم الثالثاء لثمان مضني من ذي احلجة يوم التروية، فـاذا  
قدم عليكم رسويل فامشوا يف امركم وجدوا، فاين قادم عليكم يف ايامي هذه ان شاء اهلل، 

 .(2) "والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

)عليه السـالم( وعيالـه   يستذكر زوار االربعني املصائب اليت شهدها االمام احلسني 
وهي من ابشع املصائب وبعد ان واجهه كثرة اعداد العدو وعدته، ومع ان النصر رفرف 
على راسه مع بقاء مزنلته من الشهادة، ولكن رج  لقاء ربه، كما ورد يف اسرار الشهادة: 
ملا رأى احلسني )عليه السالم( وحدته وقتل انصـاره، وّدع عيالـه واطفالـه، وخـرج اىل     

مليدان، وبقي واقفًا متحريًا ينظر اىل إخوانـه وأوالده وبـين أخيـه وبـين عمـه، صـرعى       ا
مقتولني جمدلني ومرة ينظر اىل غربته ووحدته وانفراده، ومّرة ينظر اىل النسـاء وغربتـهن   
ووحدهتن وعطشهن، وما يرجعن اليه من االسر والذل، ومـّرة ينظـر اىل لاتـة االعـداء     

بصوت عال  حزين: أما من ناصـر ينصـرنا، أمـا مـن مغيـث       وتصميمهم لقتله، فنادى
يغثنا، هل من موحد خياف اهلل فينا، أما من ذاب يذب عن حـرم رسـول اهلل )صـلى اهلل    

                                                           

 .219، ص2الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج (1
 .81-80، ص2  مجهرة رسائل العرب، ج 23، ص2املصدر نفسه، ج (2
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عليه واله وسلم(، فلما نـادى هـذا النـداء تزلزلـت اركـان العـرش وقوائمـه، وبكـت         
ا هـذا حبيبـك   السماوات وضجت املالئكة، واضطربت االرض فقالوا بأمجعهم: يا ربنـ 

وقرة عني حبيبك، فأذن لنا بالنصرة، وهو يف هذه احلالة اذ وقعت صحيفة قد نزلت من 
السماء يف يده الشريفة، فلما فتحها ونظر فيها اذا هي العهد املأخوذ عليه بالشهادة قبل 
خل  اخلل  يف هذه الدنيا، فلما نظر )عليه السالم( اىل ظهر تلك الصـحيفة، فـاذا هـو    

يا حسني حنن ما حتمنا عليك املوت، وما الزمنا عليك  "يه خبط واض  جلي،مكتوب ف
الشهادة، فلك اخليار وال ينقص حظك عندنا، فان شئت ان نصرف عنك هـذه البليـة،   
فاعلم انا قد جعلنا السماوات واالرضني واملالئكة كلهم يف حكمك فأمر فيهم مبا تريد 

، فاذا باملالئكة قد ملؤوا ما بـني السـماوات   "من اهالك هؤالء الكفرة الفجرة لعنهم اهلل
واالرض بأيديهم حراب من النار، ينتظرون حلكم احلسني )عليه السـالم( وامـره فيمـا    
يأمرهم به من اعدام هؤالء الفسقة، فلما عرف )عليه السالم( مضمون الكتـاب ومـا يف   

وددت ان اقتـل  تلك الصحيفة رفعها اىل السماء ورمى اا اليهـا وقـال: إهلـي وسـيدي     
وأحىي سبعني الف مرة يف طاعتك وحمبتك سيما اذا كان يف قتلي نصرة دينـك واحيـاء   
امرك وحفظ نامو  شرعك، مث اين قد سئمت احلياة بعد قتل االحبة، وقتل هؤالء الفتية 
من آل حممد )صلى اهلل عليه وآله وسلم( فلم يأذن للمالئكة بشيء وباشر احلرب بنفسه 

حنو القوم، واالمام احلسني )عليه السـالم( فـدى نفسـه وحتمـل املشـاق      الشريفة وزلف 
 واألذى يف سبيل مرضاة اهلل. 
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ملحق: الطف واالربعينية من كتاب مقاتل الطالبيين، البي 

 (1)الفرج علي بن الحسين

االمام احلسني بن علي بن ايب طالب ومقتله ومن قتل معه من اهله ويكـىن ابـا    
عبد اهلل، وامه فاطمة بنت رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم(، وكان مولـده خلمـس   

هـ، وكانت سنه يوم 21حمرم  10هـ، وقتل يوم اجلمعة  4سنوات خلون من شعبان سنة 
وم السبت، وكان اول احملرم الـذي قتـل فيـه يـوم     سنة وشهورًا، وان مقتله كان ي52قتل 

االربعاء، اخرجنا ذلك باحلساب اهلندي من سائر الزجيات، مسلم بن عقيل بن ايب طالب 
)عليه السالم(، هو اول من قتل من اصحاب احلسني بن علي )عليه السالم(، كما قتـل  

ايب مرة بن عروة بن علي بن احلسني وهو علي االكرب ويكىن ابا احلسن، وامه ليلى بنت 
مسعود الثقفي، اشاد معاوية بن ايب سفيان باإلمام علي بن احلسني بن علي وعلى جـده  
رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( وفيه شجاعة بين هاشم، وسخاء بين امية، وزهـد  

 ثقيف. 

 انشدت االبيات الشعرية متجد االمام زين العابدين السجاد )عليه السالم(: 

   

 

 

 

                                                           

هــ، دار الكتـب   21حمـرم   10االغاين، االصفهاين، نصوص خمتارة واحصائية عن الشـهداء معركـة الطـف     (1
 .   44هـ، ص2007/1428، العلمية، بريوت

 قبلــــه نظــــرت عــــني تــــر مل

 

 ناعـل  ومـن  ميشي حمتف من 

 

 اذا حـــىت اللحـــم نئـــي يغلـــي

 

 اآلكــل علــى يغــل مل انضــج 

 

 نــــاره لــــه شــــبت اذا كــــان

 

 القابـــل بالشـــرف اوقـــدها 

 

ــا ــا كيمـ ــائس يراهـ ــل بـ  مرمـ

 

ــرد او  ــيس حــي ف  باآلهــل ل

 

 والنـدى  اهلـدى  ذا ليلى ابن اعين

 

ــين  ــن اع ــت اب ــب بن  احلس
 الفاضـــــــــــــــــــــل

 

ــؤثر ــى الـــدنيا اليـ  دينـــه علـ

 

ــع وال  ــ  يبيـ ــل احلـ  بالباطـ
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ونبـذة   21حمـرم   10أورد ابو الفرج االصفهاين امساء الشهداء يف واقعـة الطـف يف   
للسرية الذاتية والروايات املتنوعة وهم: عبد اهلل بن علي بن ايب طالب، جعفر بـن علـي   

الـب، حممـد   بن ايب طالب، عثمان بن علي بن ايب طالب،  العبا  بـن علـي بـن ايب ط   
االصغر بن علي بن ايب طالب، ابو بكر بن علي بن ايب طالب، ابو بكر بـن احلسـن بـن    
علي بن ايب طالب، القاسم بن احلسن بن علي بن ايب طالب، عبد اهلل بن احلسن بن علي 
بن ايب طالب، عبد اهلل بن احلسني بن علي بن ايب طالب، عون بن عبد اهلل بن جعفر بن 

، حممد بن عبد اهلل بن جعفر بن ايب طالب، عبيـد اهلل بـن عبـد اهلل بـن     ايب طالب االكرب
جعفر بن ايب طالب، عبد الرمحن بن عقيل بن ايب طالب، جعفر بن عقيل بن ايب طالب، 
عبد اهلل بن عقيل بن ايب طالب، حممد بن مسلم بن عقيل بـن ايب طالـب، عبـد اهلل بـن     

سعيد االحول بن عقيل بن ايب طالب، ويذكر مسلم بن عقيل بن ايب طالب، حممد بن ايب 
ان مجيع من قتل يوم الطف من ولد ايب طالب سوى من خيتلف يف امره اثنـان وعشـرون   

 رجاًل. 

يذكر االمام علي بن احلسني زين العابدين شـعرًا لوالـده احلسـني )عليـه السـالم(      
 اين واهلل جلالس مع ايب يف تلك الليلة، وأنا عليل وهو يعامل سهامًا له، وبني يديه  "وقال:

 

 

 

 خليــل مــن لــك اٍف دهــر يــا

 

 واالصــيل االشــراق يف لــك كــم 

 

ــن ــاحب م ــد ص ــل وماج  قتي

 

 بالبــــديل يقنــــع ال والــــدهر 

 

ــر ــل إىل ذاك يف واألمــ  اجلليــ

 

 الســـبيل ســـالك حـــي وكـــل 
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 جون موىل ايب ذر الغفار، اذ ارجتز احلسني: 

قال زين العابدين بن علي: وأما أنا فسمعته ورددت عربيت: وأما عميت فسمعته دون 
النساء فلزمتها الرقة واجلزع، فشقت ثواا، ولطمت وجهها، وخرجت حاسـرة تنـادي   

يا بقية أهل بيتـاه،  واثكاله !! واحزناه !! ليت املوت اعدمين احلياة، يا حسيناه يا سيداه، 
استقلت ويئست من احلياة ! اليوم مات جدي رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسـلم(،  

 وامي فاطمة الزهراء، وايب علي واخي احلسن يابقية املاضني، ومثال الباقني.

، قالت: فإمنـا تغتصـب   "لو ترك القط لنام "فقال هلا احلسني )عليه السالم(: يا اخيت
، فذاك أطول حلزين واشجى لقليب، وخـرت مغشـيًا عليهـا، فلـم يـزل      نفسك اغتصابًا

 يناشدها واحتملها حىت ادخلها اخلباء.
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 الخاتمة واالستنتاجات

املعاين الروحانية لزيارة االربعني يف نفو  احباب وانصار احلسني )عليـه السـالم(   
 توصلنا اىل مالحظات وتوصيات روحانية عن الزيارة االربعينية هي: 

زوار االربعينية القاصدين لزيارة مرقـد االمـام احلسـني واخيـه العبـا  )عليهمـا        -1
السالم( يهدفون اىل جتديد العهد والوالء واحملبة والربكة والشفاء والسالمة للعـراق  
والنصر للجيش العراقي والشـرطة الوطنيـة واحلشـد الشـعيب والعشـائري علـى       

 االعداء.

اين والقيم االنسانية والقـدرة علـى السـري مشـيًا اىل     تقرر الزيارة االربعينية كل املع -2
كربالء من الكبار والصغار من كل االجنا  على ان اتباع العترة العلويـة اوفيـاء   
وجنباء اليبغون سوى التوسل اىل اهلل تعاىل ورسوله االعظم واالئمة املعصومني كل 

 اخلري واالمان والسعادة البشرية.

على التوحد والتآخي بـني االديـان والطوائـف واالعـراق     تربهن الزيارة االربعينية  -3
بتوحدهم خلف راية احلسني )عليه السالم( السوداء واحلمراء اليت لطخت بالدماء 

 من اعداء احلضارة واالنسانية.

الزيارة االربعينية تؤكد على ان االخيار والعظماء والشرفاء هم امنوذج حملاربة الظلم  -4
واحلـزن وذرف الـدموع وتقـدمي النـذور مـن الطعـام       واجلهل والفقر يف التآسـي  

 والشراب والضيافة لكل الضيوف والزوار اليب عبد اهلل احلسني يف كربالء.

االربعينية ملحمة دينية واجتماعية يف اكرب جتمع روحـاين مـن خمتلـف اجلنسـيات      -5
واالعراق تزحف من خلف حدود العراق مشيًا على االقدام يعـزون اهـل البيـت    

 د ايب االحرار املظلوم.باستشها

بالرغم من الزمن البعيد الذي استشهد فيه االمام احلسني وعياله واصحابه واتباعه  -2
هـ، اي اربعة عشر قرنًا، لكن احياء الشعائر احلسينية 21يف العاشر من احملرم سنة 
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تتجدد حبماسة وحرارة القلوب افضل من السـنوات السـابقة، وذلـك الن الظلـم     
 االرض وطغـى يف القلـوب ودمـر احلجـر والعبـاد واملـال مـن        والفساد ظهـر يف 
 الدواعش الوهابية.

يفخر االمام احلسني واهله واصحابه )عليهم السالم( امام رام اهلل تعـاىل ورسـوله    -7
حممد خامت الرسل )صلى اهلل عليه واله وسلم( بان البشرية تعلموا من ثورة الطـف  

 دروسًا وعربًا ومعاين ومفاهيم خالدة.

االحاديث الشريفة واالقوال واخلطب علـى املنـابر وتصـرحيات القـادة مثـل قـول        -8
تعلمت من االمام احلسني )عليه السالم( ان اكون مظلومًا فانتصر" دليـل   "غاندي:

 ان الظلم ال يسود االرض.
االربعينية اكرب جتمع ديين روحاين تتحد القلوب فيه والعيون واالصوات تنادي: يـا   -9

سالم( حيدر وميكـن ان تعـد املناسـبة عامليـة واكادمييـة ال تشـاهد       حسني )عليه ال
االنسانية مثياًل هلا بالتاريخ وتستح  جائزة نوبل للتسام  واحملبة واالحتـرام للقـيم   

 واملبادئ االسالمية.

االربعينية جتمع للرايات والبيارق والكلمة والنخوة والكرم يف اخلـدمات، وتوحـد    -10
حلسني هدفها كسب رضى القلوب احملبة للعدل واملساوات الثقافات واالقالم حب  ا

 واحلرية ومحاية املظلوم من الظاملني.
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 (2ملحق رقم )

من كتاب مفاتي  اجلنان / للشـيخ عبـا  القمـي، مؤسسـة االعلمـي، بـريوت،       
 .542-541م، ص2009هـ/1430

أي اليوم العشرين من صفر. روى الشيخ يف التهذيب واملصباح عن االمام احلسـن  
العسكري )عليه السـالم( قـال: عالمـات املـؤمن مخـس: صـالة احـدى ومخسـني، أي         
الفرائض اليومية وهي سبع عشرة ركعة والنوافل اليومية وهـي اربـع وثالثـون ركعـة،     

 بالسـجود واجلهـر ببسـم اهلل الـرمحن     وزيارة االربعني والتختم باليمني وتعفـري اجلـبني  
 الرحيم. وقد رويت زيارته يف هذا اليوم على حنوين: 

أحدمها: ما رواه الشيخ يف التهذيب واملصـباح عـن صـفوان اجلّمـال قـال: قـال يل       
 موالي الصادق صلوات اهلل عليه يف زيارة االربعني: تزور عند ارتفاع النهار وتقول 

به السالم على خليل اهلل وجنيبه السالم علـى صـفي اهلل   السالم على ويل اهلل وحبي
وابن صفيه السالم على احلسني املظلوم الشهيد السـالم علـى أسـري الكربـات وقتيـل      
العربات اللهم اين اشهد انه وليك وابن وليك وصفيك وابن صـفيك الفـائز بكرامتـك    

ه سيدًا من السادة وقائدًا اكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الوالدة وجعلت
من القادة وذائدًا من الذادة واعطيته مواريث االنبياء وجعلته حجـة علـى خلقـك مـن     
االوصياء فاعذر يف الدعاء ومن  النص  وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك مـن اجلهالـة   
وحرية الضاللة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه باألرذل االدىن وشـرى اخرتـه   
بالثمن األوكس وتغطر  وتردى يف هواه واسخطك واسخط نبيك واطاع مـن عبـادك   
اهل الشقاق والنفاق ومحلة االوزار املستوجبني النار فجاهدهم فيك صابرًا حمتسبًا حـىت  
سفك يف طاعتك دمه واستبي  حرميه اللهم فالعنـهم لعنـا وبـياًل وعـذام عـذابًا اليمـا       

سالم عليك يا بن سيد االوصياء اشـهد انـك امـني اهلل    السالم عليك يا بن رسول اهلل ال
وابن امينه عشت سعيدًا ومضيت محيدًا ومت فقيدًا مظلومًا شهيدًا واشهد ان اهلل منجز 
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ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك واشهد انك وفيت بعهد اهلل وجاهدت 
ولعن اهلل امة مسعـت   يف سبيله حىت اتاك اليقني فلعن اهلل من قتلك ولعن اهلل من ظلمك

بذلك فرضيت به اللهم اين اشهدك اين ويل ملن وااله وعدو ملن عاداه بايب انت وامي يا بن 
رسول اهلل اشهد انك كنت نورًا يف االصـالب الشـاخمة واالرحـام املطهـرة، مل تنجسـك      
ن اجلاهلية بأجناسها ومل تلبسك املدهلمات من ثيااا واشهد انك من دعـائم الـدين واركـا   

املسلمني ومعقل املؤمنني واشهد انك االمام الرب التقي الرضـي الزكـي اهلـادي املهـدي     
واشهد ان االئمة من ولدك كلمة التقوى واعالم اهلدى والعروة الوثقى واحلجة على اهل 
الدنيا واشهد اين بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديين وخواتيم عملي وقليب لقلـبكم  

بع ونصريت لكم معدة حىت يأذن اهلل لكم فمعكـم معكـم ال مـع    سلم وامري ألمركم مت
عدوكم صلوات اهلل عليكم وعلى ارواحكم واجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظـاهركم  

 وباطنكم.

 آمني يا رب العاملني.. مث تصلي ركعتني وتدعو مبا احببت وترجع.
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 (3ملحق رقم )

 .هـ(328القمي )تزيارة االربعينية يف كامل الزيارات البن قولويه 

السالم عليك ورمحة اهلل وبركاته.. استودعك اهلل واقـرأ عليـك السـالم، امنـا بـاهلل      
وبالرسول ومبا جئت به ودللت عليه، واتبعنا الرسول فاكتبنا مـع الشـاهدين، اللـهم ال    

 جتعله اخر العهد منا ومنه.

تنصر به دينك وتقتل به اللهم انا نسألك ان تنفعنا حببه، اللهم ابعثه مقامًا حممودًا، 
عدوك، وتبري به من نصب حربًا آلل حممد، فانك وعدته ذلك، وانت ال ختلـف امليعـاد،   

 السالم عليك ورمحة اهلل وبركاته.

اشهد انكم شهداء جنباء، جاهدمت يف سـبيل اهلل، وقتلـتم علـى منـهاج رسـول اهلل      
 ون واالنصار.)صلى اهلل عليه واله( وابن رسوله، انتم السابقون واملهاجر

اشهد انكم انصار اهلل وانصار رسوله، فاحلمد هلل الذي صدقكم وعده، واراكم مـا  
 حتبون، وصلى اهلل على حممد وآل حممد ورمحة اهلل وبركاته.

اللهم ال تشغلين يف الدنيا عن شكر نعمتك، ال بإكثـار تلـهيين عجائـب اجتـها،     
ده، وميأل صدري مهه، اعطين من ذلك وتفتنين زهرات زينتها، وال بإقالل يضر بعملي ك

غىن عن شرار خلقك، وبالغًا أنال به رضاك، يا ارحم الرامحني، وصلى اهلل على رسوله 
 حممد بن عبد اهلل وعلى اهل بيته الطيبني االخيار ورمحة اهلل وبركاته.

حدثين ابو عبد الرمحن حممد بن امحد بن احلسني العسكري بعسـكر مكـرم، عـن    
ي بن مهزيار، عن ابيه، عن حممد بن ايب عمري، عن حممد بن مروان، عـن  احلسن بن عل

 ايب محزة الثمايل، عن ايب عبد اهلل )عليه السالم(، قال: 
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اذا اردت الوداع بعد فراغك من الزيارات فاكثر منها ما استطعت وليكن مقامـك  
ذا فرغـت مـن   بالنينوي او الغاضرية، ومىت اردت الزيارة فاغتسل وزر زورة الـوداع، فـا  

 زيارتك فاستقبل بوجهك وجهه والتمس القرب وقل: 

"السالم عليك يا ويل اهلل، السالم عليك يا ابا عبد اهلل، انت يل جنة مـن العـذاب،   
وهذا أوان انصرايف عنك، غري راغب عنك، وال مستبدل بك سواك، وال مـؤثر عليـك   

االهل واالوطان، فكـن يل  غريك، وال زاهد يف قربك، وجدت بنفسي للحدثان، وتركت 
 (1)يوم حاجيت وفقري وفاقيت، ويوم اليغين عين والدي وال ولدي، وال محيمي وال قرييب.

 

 

 

                                                           

هــ(، حتقيـ : نشـر الفقاهـة، دار     328كامل الزيارات: ايب القاسم جعفر بن حممد بـن قولويـه القمـي، )ت    (1
 .437-432م، ص1997هـ / 1418السرور، بريوت، 
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 المقدمة

عالمات املؤمن َخْمس: ]صالة إحدى ومخسني[: ورد عـن موالنـا اإلمـام احلسـن     
العسكري )عليه السالم( انه قال: ]وزيارُة األربعني واجلهـر ببسـم اهلل الـرمحن الـرحيم     

 .(1)والتختم باليمني وتعفري اجلبني[

الثابت عند اإلمامية بأن املراد من الفقرة املذكورة يف احلديث "زيارة األربعـني" هـو   
زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( يف العشرين من صفر، إال أن بعض الذين ال يعجبهم 

 زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( يوم العشرين من صفر قالوا: 

مؤمنًا، فجعلوا زيارة أربعـني مؤمنـًا مسـتحبًا     إن املراد من الفقرة هو زيارة أربعني
دون زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( بل إن زيارة أربعني مؤمنًا أهم مـن زيـارة اإلمـام    
احلسني )عليه السالم(:  وقبل االستدالل على مرادنا ينبغي أن نبحـث يف بيـان دعـوى    

م احلسـني )عليـه السـالم( يـوم     هؤالء املشككني ونقضها: األوىل، الغاية من زيارة اإلمـا 
 األربعني أي يف العشرين من صفر الثانية. 

نقض دعوى اخلصم: النقطة األوىل خالل تتبعي لكالم أصحاب الدعوى املـذكورة  
 (2)مل أعثر على دليل واحد قـد يكـون مسـتندًا لإلثبـات وذلـك ألن اإلمـام العسـكري       

األربعـني بــ"أربعني مؤمنـًا )عليـه     "دعواكم بل غاية ما عثرت عليه اهنم فّسـروا زيـارة   
السالم( مل يتعرض لآلثار األخروية املترتبة على الزيارة األربعينيـة، مـع ان أهـل البيـت     
)عليه السالم( عند احلث على زيارة اإلمام املظلوم وغريه من أئمـة اهلـدى يـذكرون مـا     

اد علـى الـدعوى   يترتب عليها من الثواب. هذا غاية ما وجدناُه من دعاوى هؤالء: اإلير
املذكورة: أواًل: إن اإلمام العسكري )عليه السالم( يف هذا احلديث إمنا هـو بصـدد بيـان    
عالئم املؤمن اليت ميتاز اا عن غريه وجعل منها زيارة األربعني احلسينية علـى صـاحبها   

                                                           

 . 98حبار األنوار، ج (1
 . 98حبار األنوار، ج (2
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وية أالف التحية والسالم، ومل يكن اإلمام العسكري )عليه السالم( بصدد بيان اآلثار الدني
الظاهرة على املؤمن، بل بيان ما يترتب على الزيارة من اآلثار اأُلخرويـة أو هـو يف مقـام    
بيان الصفات اليت يتصف اا املؤمن وإن كان يظهر عندي أن األئمة )عليـه السـالم( قـد    
بّينوا ووضحوا اآلثار اأُلخروية لزيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( مطلقًا سواء أكانت يف 

ة األربعني أم يف غريها فال داعي لإلمام العسكري )عليه السالم( أن يكررها يف هـذا  زيار
احلديث فإن آباءه الكرام بّينوها يف أحاديثهم الشريفة فبيانـُه هلـا قـد يـدخل يف حتصـيل      
احلاصل ألن الشيعة كانوا وال يزالون يعرفون فوائد زيارة اإلمام احلسني )عليـه السـالم(   

 واض .  اأُلخروية بشكل 

ثانيًا: إن استنتاج هؤالء على دعواهم يأباه الذوق السليم مع خلوه من القرينة الدالة 
عليه ولو كان الغرض هو "اإلرشاد إىل زيارة أربعني مؤمنًا لقـال اإلمـام )عليـه السـالم(     
"وزيارة أربعني مؤمنًا فمع عدم تقدم اإلشارة إىل أربعني مؤمنًا وعدم وجود قرينة تساعد 

 حينئذ صرف "األربعني" إىل أربعني مؤمنًا. عليه اليص  

ثالثًا: إن زيارة أربعني مؤمنًا مما حّث عليه اإلسالم بل أكثر من أربعني على فتـرات  
متقطعة فهي من عالئم اإلميان عند اخلاصة والعامة ومل خيص اا املؤمنون املوالون ليمتازوا 

م األربعني من صفر مما يدعو إليها عن غريهم نعم زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( يو
اإلميان اخلالص ألهل البيت )عليه السالم( ويؤكدها الشوق لزيارة اإلمام احلسـني )عليـه   
السالم( ومعلوم أن الذين حيضرون يف احلائر األطهر بعد مرور أربعـني يومـًا مـن مقتـل     

 . سيد شباب أهل اجلنة هم خصوص املشايعني له السائرين على أثره ومنهجه

ويشهد له اتفاق سائر علماء اإلمامية )مذ استشهد اإلمام احلسني )عليه السالم( إىل 
يومنا هذا( وعدم تباعدهم عن فهم زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( يف العشرين مـن  
صفر من هذا احلديث املبارك حيث فهموا منه )عليه السالم( زيارة اإلمام: مـن  ولـيس   

، 2ء احملققني مؤمنًا الشـيخ أبـو جعفـر الطوسـي يف التهـذيب ج     زيارة أربعني من هؤال
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فإنُه رمحه اهلل بعد أن روى األحاديث يف فضل زيارته املطلقة ذكر بعدها الزيارات  47ص
املقيدة بأوقات خاصة ومنها يوم عاشوراء وبعده روى هـذا احلـديث )عالمـات املـؤمن     

هر صفر وما فيه من احلوادث مث قال: مخس( ويف مصباح املتهجد ذكر رمحه اهلل تعاىل، ش
ويف يوم العشرين منه رجوع حرم أيب عبد اهلل )عليه السالم( من الشام إىل املدينة وورود 
جابر بن عبد اهلل األنصاري )رضي اهلل عنه( إىل كربالء لزيارة اإلمـام أيب عبـد اهلل )عليـه    

يوم األربعني فزيـارُة اإلمـام    : أقولماإلمام املظلو والّسبايا زارواالسالم( وعقيلة اهلاليني 
األربعني دليل على االستحباب ألن اإلمام معصوم عن اخلطـأ   الّسجاد)عليه السالم( يوم

يكن يوم  وما يصدر عنه حكمة وصواب ففعله وقوله وتقريره حجة ولو مل فكل تصرفاته
ات اهلل علـيهم  وعقائل الوحي والطهـارة صـلو   األربعني مستحبًا ملا فعله اإلمام الّسجاد

الزيارات بعد احلّج: يستحب زيارة اإلمـام   العاّلمة احللي يف املنتهى كتابوقال  أمجعني؟
من صفر.. مث قال: روى الشيخ عن اإلمـام أيب حممـد    احلسني )عليه السالم( يف العشرين

وقال السيد ابن طاوو  يف اإلقبـال عنـد ذكـر     العسكري أنه قال عالمات املؤمن مخس
إلمام احلسني )عليه السالم( يف العشرين من صفر قال: روينا باإلسـناد إىل جـّدي   زيارة ا

أيب جعفر الطوسي فيما رواه باإلسناد إىل موالنـا احلسـن بـن علـي العسـكري )عليـه       
ونقل العاّلمة اجمللسي يف مزار البحار هذا احلديث عن السالم( قال عالمات املؤمن مخس 
يوم األربعني ووافقهم صاحب احلدائ  يف  )عليه السالم(ذكر فضل زيارة اإلمام احلسني 

: وزيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( يف العشرين من صفر فقال باب الّزيارات بعد احلج
من عالمات املؤمن وحكى الشيخ القمي يف املفاتي  هذه الرواية عن التهذيب ومصـباح  

األربعـني مـن دون تعقيـب باحتمـال إرادة     املتهجد يف الّدليل على رجحـان الزيـارة يف   
أربعني مؤمنًا والشيخ املفيد قال باستحباب الزيارة يف العشرين من صفر يف كتابه مسـار  

 . الشيعة
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 المحور األول

 نظرة تأريخية

يعترب البعض أن أول من زار قرب اإلمام احلسني )عليه السالم( بعد استشهاده، هـو  
اهلل األنصاري، وأّن زيارته هذه صادفت يوم العشرين مـن  الصحايب اجلليل جابر بن عبد 

صفر، قادمًا من املدينة املنّورة جاء يف "حبار األنوار" وقال عطاء، والصحي  عطية العويف، 
احد رجال العلم واحلديث، روي عنـه أخبـار كـثرية يف فضـائل أمـري املـؤمنني )عليـه        

سالم( مع جابر، كما ذكر ذلك الشيخ السالم(. وهو الذي تشرف بزيارة احلسني )عليه ال
 عبا  القمي يف الكىن واأللقاب. 

يقول عطية: "كنت مع جابر بن عبد اهلل يوم العشـرين مـن صـفر، فلمـا وصـلنا      
الغاضرّية املقصود أرض كربالء. اغتسل يف شريعتها، ولبس قميصًا.. مث ذكر الزيارة اليت 

نقل اجمللسي يف "حبار األنـوار" عـن مصـباح    . و(1)زار فيها اإلمام احلسني )عليه السالم("
الكفعمي قوله: "وإمنا مّسيت بزيارة األربعني، وألن وقتها يوم العشرين من صـفر وذلـك   
ألربعني يومًا من مقتل احلسني )عليه السالم(، وهو اليوم الذي ورد فيه جـابر بـن عبـد    

 . (2)نا "اهلل األنصاري من املدينة إىل كربالء فكان أول من زارُه من ال

 وصول السبايا:

ينقل اجمللسي يف البحار ايضًا ان حرم احلسني )عليه السالم( وصلوا كربالء أيضًا يف 
. مع انه نقل رواية أخـرى تقـول أن موكـب    (3)عودهتم من الشام يوم العشرين من صفر

 السبايا وصل مع اإلمام علي بن احلسني زين العابدين إىل املدينة يوم العشرين من صفر. 

                                                           

 .99، 98، ص98اجمللسي، حبار األنوار، ج (1
 .334، ص98نفسه، جاملصدر  (2
 .335، ص98ج (3
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إذًا حنن أمام عدة روايات حول يوم األربعني، وزيارة جابر، ووصول موكب السـبايا  
وكـب السـبايا برفقـة    مع اإلمام زين العابدين )عليه السالم(. خالصة هذه الّروايات أن م

اإلمام زين العابدين وصل إىل كربالء بعد عودهتم من الشام يـوم العشـرين مـن صـفر،     
الذي يصادف ذكرى أربعني استشهاد اإلمام احلسني )عليه السـالم( وهـو اليـوم نفسـه     
الذي وصل فيه جابر بن عبد اهلل األنصاري، وقام بزيارة قرب اإلمام احلسني )عليه السالم( 

 يعين حصول اللقاء بني جابر وموكب السبايا يف كربالء يف هذا اليوم. وهذا 

 نظرة نقدية:

ال يبدو أن الوقائع التارخيية تساعد على هذا األمـر فـإن موكـب السـبايا كمـا هـو       
ساروا به إىل الشام وإذا كانت الفتـرة   ُعرج به إىل الكوفة مثمعروف قبل ذهابه إىل الشام 

اإلمام احلسني)عليه السـالم( ويـوم عشـرين صـفر، هـي       استشهادالزمنيَّة الفاصلة بني 
 شهر وهذا ما أربعني يومًا وخصوصًا إذا افترضنا أن موكب السبايا بقي يف الشام حوايل

أي وصـول   يؤكده السيد ابن طاوو  كما نقل عنه اجمللسي يف البحار وِكالمها مسـتبعد 
زياد كتب إىل يزيـد   عبيد اهلل بن جابر ووصول موكب السبايا يف العشرين من صفر ألن

وهذا حيتاج إىل حنـو عشـرين    يعّرفه ما جرى، ويستأذنه يف محلهم حىت عاد اجلواب إليه،
. وصـورة احلـال   .هنـم أقـاموا فيهـا شـهرًا.    ا يومًا أو أكثر وألنه ملا محلهم إىل الشام روي

 . (1)..يومًا تقتضي أهنم تأخروا أكثر من أربعني

الشام بعد  الّسبايا احتاج إىل عشرين يومًا أو أكثر للوصول إىلوهذا يعين أن موكب 
وعلـى   ،شهر مث عادوا إىل املدينة انتظار اإلذن بالّسري ام إىل الشام وبقوا يف الشام حوايل

وصلوا بعد العشرين من صفر فإن مسريهم من  فرض أهنم مّروا على كربالء فهم قطعًا
هم هناك شهرًا بكامله مث عـودهتم كـل هـذا املسـري     ؤاالشام وبق كربالء إىل الكوفة مث إىل

                                                           

 .332، ص98ج  (1
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العشرين  الوقت يف احلد األدىن ستني يومًا أو سبعني يومًا وهذا قطعًا جتاوز يوم حيتاج من
 .من صفر

مباشرة من املدينة بعد  اهلل الذي أتى هذا بالنسبة إىل موكب السبايا أما جابر بن عبد
يومًا للوصول إىل كربالء يقول السّيد ابن  ثر من أربعنيمساعه اخلرب فإنه أيضًا حيتاج إىل أك
وأما جوازهم يف عودهم على كربالء فـيمكن ذلـك،   : "طاوو  كما نقل عنه يف البحار
يوم العشرين من صفر ألهنم اجتمعوا علـى مـا روي مـع     ولكنه ما يكون وصوهلم إليها

ج وصول اخلرب إليه وجميئـه  كان جابر وصل زائرًا من احلجاز فيحتا اهلل فإن جابر بن عبد
فاحتمال لقاء موكب السبايا مع جابر يف كربالء غري مسـتبعد،   .(1)"أربعني يومًا أكثر من

 قائم لكنه مل حيصل يوم العشرين من صفر أما ملاذا ال يصل موكب السـبايا  وهو احتمال

 .يوم العشرين من صفر فقد تقدم الكالم عنه

                                                           

 .332، ص98ج حبار االنوار،  (1



﴿339﴾ 
 

 الخالصــة:

صفر مل يكن يومـًا   رخيية املختصرة أن يوم العشرين منأالنظرة التيتبّين لنا من هذه 
اهلل  جـابر بـن عبـد    زار به أحد قرب اإلمام احلسني)عليه السالم( ال موكـب السـبايا وال  

وأخـتم  ". بعنوان "زيارة األربعني األنصاري فال داللة إذًا على خصوصية زيارة هذا اليوم
عبيد اهلل بن احلـر قـد زار كـربالء     ربي يف تارخيه من أنهذه النظرة التارخيية مبا أورده الط

وعبيد اهلل هذا هو الـذي كـان قـد    . (1)وأصحابه فنظر إىل مصارع القوم فاستغفر هلم هو
إىل كربالء إال أنه رفض اللحاق بـه   استنصره اإلمام احلسني)عليه السالم( وهو يف طريقه
الحه.. إال أن الطـربي مل حيـّدد لنـا    وس وعرض على اإلمام)عليه السالم( أن يعطيه فرسه

إىل كربالء بعد استشهاد اإلمام احلسني)عليه السالم( وهـل   اليوم الذي جاء فيه عبيد اهلل
دفن األجساد أو املراد هو مكـان مصـارعهم الـذي قـد      تعين كلمة "مصارع القوم" قبل

 كربالء بعد دفنهم؟ يعين أّنه وصل إىل

                                                           

 .  320، ص4ج (1
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 الشرعيةالمحور الثاني: النصوص 

 يبقى الكالم يف وجود نصوص شرعية تدل على خصوصّية زيارة "يوم األربعني". 

 :يوجد هنا نّصان

رواه الشيخ الطوسي يف "هتذيب األحكام" بإسناده عن صفوان بن حيىي قال  ما: األول
 موالي الصادق)عليه السالم( يف زيارة األربعني: "تزور عند ارتفـاع النـهار... وذكـر    يل

نفسه  وذكرها الطوسي أيضًا يف كتابه "مصباح املتهجد" عن صفوان باإلسناد. (1)"ةالزيار
رواه الشـيخ   مـا : الثـاين  .(2)وذكرها ابن طاوو  باإلسناد نفسه يف كتابه "إقبال األعمـال" 

)عليه السالم(  العسكري عن أيب حممد احلسن بن علي ىالطوسي أيضًا يف التهذيب رو
ورواه الشـيخ  . (3)"....األربعـني  س: صالة اخلمسـني، وزيـارة  أنه قال "عالمات املؤمن مخ

ورواه الشيخ الطوسي يف كتابه "مصـباح   .(4)املفيد يف كتابه "املزار" بالّتعبري نفسه "روي"
وهـي زيـارة    أي يف يوم العشرين من صفر )عليه السالم( فيه املتهجد" ويستحّب زيارته

السالم( أنـه قـال: عالمـات املـؤمن:..."،      )عليه العسكري األربعني فروي عن أيب حممد
 .(5)وذكر من مجلتها زيارة األربعني

من ناحية النصوص الشرعية ما يدل على زيارة  ال يوجد ال من الناحية التارخيية وال
 "."زيارة األربعني يعرف بـ )عليه السالم( فيما احلسني

االعتماد عليها فإن رواية  وإمكانيةإال أنه حبسب املقاييس العلمية حملاكمة الّروايات 
رواية "مرسلة" مبعىن أن الذين ذكروها مل يـذكروا   هذه الرواية اذه الطريقة "ُروي" تسمى

                                                           

 .  113، ص2ج (1
 . وما بعدها 101، ص3ج (2

 . 52، ص2ج (3
 .باب فضل زيارة األربعني 53ص (4

 .788، 787ص (5
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فهـم مل يـذكروا سلسـلة الـرواة اّلـيت توصـل بينـهم وبـني اإلمـام           كيفية وصوهلا إليهم
 الشـيخ الطوسـي  نسب هذا القول إليه ألن الفترة الزمنية الفاصلة بـني   العسكري اّلذي

بد  )عليه السالم( مباشرًة بل ال والشيخ املفيد التسم  هلم بالرواية عن اإلمام العسكري
 )عليه السالم( فإن الشيخ الطوسـي والشـيخ   من سلسلة رواة توصل بينهم وبني اإلمام

وعليـه فـال    املفيد من علماء القرن الرابع واإلمام العسكري تويف أواسط القـرن الثالـث  
األربعني" يف يوم العشرين مـن   االعتماد على هذه الرواية إلثبات خصوصية "زيارةميكن 
 .صفر

باخلصـوص مـن    بقي الكالم يف النص األول الذي يذكر نص الزيارة يف هذا اليـوم 
 .حيث معرفة حال الرواة املذكورين يف سلسلة رواة هذا احلديث

معمر وعلـي   حممد بن علي بن أكتفي باإلشارة إىل امسني من رواة هذه الرواية، ومها
يف سند الرواية جيعل  ومها غري معروفني من حيث الوثاقة فوجودمها .بن حممد بن مسعدة

اـا علـى خصوصـيَّة "زيـارة      الرواية غري معتربة وغري معتمـدة فـال ميكـن االسـتدالل    
ناحيـة   رخييـة وال مـن  أيوجـد ال مـن الناحيـة الت    وخالصة مـا تقـدم، أنـه ال   ". األربعني

بــ"زيارة   لنصوص الشرعية ما يدل على زيارة اإلمام احلسني)عليه السالم( فيما ُيعـرف ا
اليـوم ميكـن أن تقـام يف أي     األربعني" يف هذا اليوم باخلصوص فاملراسم اليت تقام يف هذا

مصدر تشريعي خاص ميكن االعتماد عليـه   يوم آخر وهي جمرد أعراف وتقاليد ليس هلا
)عليه السالم( وال يف األزمنة األخـرى الـيت كـان     البيت من أهلومل تكن معروفة ال يف ز

)عليـه   الشيعية الكرمية نعم استحباب زيارة اإلمام احلسني فيها كبار العلماء من الطائفة
أيام السنة مما ال إشـكال فيـه والنصـوص الشـرعية حـول ذلـك        السالم( يف أي يوم من

 .جمال لذكرها هنا افرة والظمت

دليل اخلاص على اسـتحباب زيـارة األربعـني فـال يعـين ذلـك منافـاة        إذا مل يقم ال
 . استحباب الزيارة، ولكن بعنواٍن آخر
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 رأي المرجع فضل اهلل )رض(:

 اهلل وخنتم هذه الّدراسة برأي مساحة العالمـة املرجـع السـيد حممـد حسـني فضـل      
 إذ يـرى )عليه السالم( يف خصوص "يـوم األربعـني"    )رض( حول زيارة اإلمام احلسني

مـن مجلتـها    أنَّ احلديث املروّي عن اإلمام العسكري حول عالمـات املـؤمن وأن   مساحتُه
 ."زيارة األربعني" يرى أن احلديث املذكور ضعيف السند

نقاشـًا   وحول مرور موكب السبايا بكربالء "يوم األربعني"، يقـول: "إن للمـؤرخني  
 زينـب  )عليـه السـالم( والسـيدة    العابدينيروى من مرور اإلمام زين  مهّمًا يف صحة ما

 )عليه السالم( مع ركب السبايا على كربالء بعد خروجهم مـن الشـام يف طـريقهم إىل   

 ينـايف ثبـوت   ويقول أيضًا: "إن نفي الدليل اخلـاص واـذا العنـوان، ال   ". املدينة املنورة

اسـتحباب   االستحباب بعنوان آخر" ويقصد بذلك أنه إذا مل يقم الـدليل اخلـاص علـى   
 .بعنوان آخر زيارة األربعني فال يعين ذلك منافاة استحباب الزيارة ولكن
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 المحور الثالث

 زيارة أربعين اإلمام الحسين )عليه السالم(

 أدلتها.. أسرارها.. أهدافها

 ماهي الدرو  والعرب الروحية والعلمية والدينية ؟؟

  ماهي األدلة على استحبااا ؟؟

 ؟؟ الشبهات اليت تثار أمام هذه الزيارة وشعائرهاماهي الردود على 

 واجلواب على هذه التساؤالت سيكون كاآليت:
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  ؟؟ ماهي الدروس والعبر الروحية والعلمية والدينية التساؤل األول:

 .جتديد العهد وتذكري النفو  بالتعاليم اإلهلية .1
 جتديد العهد مع األخالق السامية والقيم النبيلة. .2
  .مع معاين التضحية والفداء جتديد العهد .3
  .جتديد العهد مع مبادئ الثوار الشرفاء .4
  إهنا حمطة مراجعة احلسابات لئال تسرق الدنيا اإلنسان وتنسيه نفسه. .5
 ثورة احلسني تذكر اإلنسان بالواجب والتكـاليف اإلهليـة مقابـل السـهو والنسـيان      .2

  والطغيان.
وشـهواهتا   لتقف أمـام الـدنيا يف رغباهتـا   هنضة احلسني تذكر اإلنسان مبشاهد اآلخرة  .7

  احملرمة.
  هنضة احلسني انتصار مبادئ العدل واالستقامة ونكسة للطغاة والعصاة. .8
 هنضة احلسني اإلصالحية ثورة على النفاق.. ثورة علـى التملـ  للحكـام الظـاملني     .9
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  ؟؟ التساؤل الثاني: ما هي أدلتها

 ]عالمـات املـؤمن   )عليه السالم( أنُه قال: اإلمام احلسن العسكريورد عن موالنا 

الرمحن الرحيم والتخـتم   مخس: صالة إحدى ومخسني وزيارة األربعني واجلهر ببسم اهلل
 املـذكورِة يف احلـديث   الفقـرة الثابت عند اإلمامية بأن املراد مـن   باليمني وتعفري اجلبني

ولكـن   )عليه السالم( يف العشـرين مـن صـفر    سنيهو زيارة اإلمام احل” زيارة األربعني"
 مؤمنًا. هناك عامل دين يقول: إن املراد من الفقرة هو زيارة أربعني

 أنا أعامل هاتني املسألتني باختصار من خالل بعض استدالاليت اخلاصة ومن خـالل 
الـردود   رد أحد العلماء املنشور على أحد املواقع ومل يتسن يل معرفة اسم صاحب هـذا 

ومصـادرها   لكنها ردود علمية واصولية حمكمة وصحيحة حبسب مراجعيت إلسـنادها و
املقالـة املختصـرة    بعضها حبسب حاجيت يف هـذه  تجالشرعية. رأيت من الفائدة أن استن

 .قوسني :وسأضع الردود املقتبسة ضمن

زيـارة   اجلواب األول: األحاديث النبوية واإلمامية املعصـومة كـثرية يف احلـث علـى    
اربعـني أخ يف   خوان وبدون ختصيص عدد فليس هناك من حديث يقول: يكفي زيارةاإل

 وكنت قد قرأت حديثًا. وأربعني اهلل تعاىل. وال يطلب اهلل منك أن تزور األخ عدد واحد
إن صاحب اإلمام الكاظم )عليه : يقول )عليه السالم(حول أحد أصحاب اإلمام الكاظم 

يسلم عليهم ويتفقـد أحـواهلم    من األصدقاء يف كل يوم السالم( كان يزور أربعني مؤمنًا
يعين هـذا املـؤمن قـد     وأخًا يف اهلل يوميًا الحظ أربعني مؤمنًا يطلب القرىب إىل اهلل تعاىلو

الشاهد ليس هناك مـن قرينـة تـبني أن عـدد      زار اآلالف من االخوان يف اهلل طيلة حياته
  املؤمنني. أربعني هو املطلوب فقط يف زيارة

إىل أن  اجلواب الثاين: الرد اآلخر هو عدم وجود قرينة تبني املعىن الذي ينصرف إليه
  احلديث يدل على زيارة أربعني مؤمن.
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إشـارة  " أربعـني "اجلواب الثالث: )) إّن دخول األلف والالم العهديـة علـى كلمـة    
ا مـن عالئـم   احلديث بأهن األمثلة اليت نص عليها نسخللتنبيه على أّن زيارة األربعني من 
والالم العهدية تدخل على املسـَند إليـه لإلشـارة إىل    ، اإلميان واملواالة لألئمة اإلثين عشر

َرُسـوال   ِإنَّـا َأْرَسـْلَنا ِإَلـْيُكمْ   ))بني املتخاطبني وهذا نظري قوله تعـاىل:   فرد معهود خارجًا
َفَعَصـى ِفْرَعـْوُن الرَُّسـوَل َفَأَخـْذَناُه      (15) َشاِهًدا َعَلْيُكْم َكَما َأْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسوال

 سـم املسـَند إليـه   فالرسول حمّلى بالالم العهدية اليت دخلت على اال((، 12َأْخًذا َوِبيال )
زنـدي   هـو ال  فرعـون الفالرسول يف اآلية كان معهودًا يف زمن فرعون وهو موسى النيب و

 .عصى موسى الرسول املعهود يومذاك

حيث إن زيارة اإلمام  اسم ُأسند إليه األلف والالم العهدية األربعني وهنا هكذا: فإن
لـذا مل تقـتض الضـرورة ذكـر قيـد       يوم األربعني من يوم شهادته أمر معهود بني الشيعة

املذكور باليوم املعهود وهو العشرون من صفر  تقيد اللفظ لفظي أو قرينة لفظية حتدد أو
اجلملـة خصـوص زيـارة اإلمـام      هء األعالم من هذحالية أوجبت فهم العلما فثمة قرينة
 )عليه السالم(. احلسني

يف العشرين من  )عليه السالم( والقرينة احلالية هي السرية القائمة على زيارة اإلمام
 .صفر

 اجلواب اخلامس: إمجاع فقهاء اإلمامية على استحباب زيارتـه يـوم العشـرين مـن    

علـى   إلمامية على ذلك، ومل يعترض أحـد صفر ونقلنا قسمًا من كلمات بعض فقهاء ا
اجلـواب  . "املسألة يضر خروجه من اإلمجاع املنعقد يف االستحباب وهذا الفرد أو ذاك ال

 ".اخلامس: بعض الروايات اليت تدل على هذا املعىن

بـن   اهلل احلمري، عن أبيه، عن علي بن حممد بن سامل، عن حممد عن حممد بن عبد
عـن أيب   اهلل بـن عبـد الـرمحن االصـم،     محاد البصري، عن عبـد اهلل بن  خالد، عن عبد
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زرارة إن  السالم( يـا  يعقوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: قال أبو عبد اهلل )عليه
ربعني يومًا بالسـواد  أبالدم وإن األرض بكت  السماء بكت على احلسني أربعني صباحًا

وإن اجلبال تقطعت وانتثـرت وإن  بالكسوف واحلمرة  وإن الشمس بكت أربعني صباحًا
  (1)خل..ااملالئكة بكت أربعني صباحًا على احلسني )عليه السالم(  البحار تفجرت وإن

  

                                                           

ابن  –مناقب ، 215- 202ص 45-وج 183ص14ص-حبار االنوار ج ،313ص 10-ج مستدرك الوسائل (1
 ،1154ص 2-، تفسري اآلصـفي ج 407ص 4-، تفسري الصايف ج471، العوامل ص212ص شهر آشوب

 .228ص 4-تفسري نور الثقلني ج
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ماهي الردود على الشبهات التـي تثـار بخصـوص زيـارة      التساؤل الثالث:

  ؟؟ األربعين

  هناك عامل دين قال إن أصل هذه الزيارة يهودية ؟

بـدون   ألقى الكـالم  دمصدرًا واحدًا على هذا املدعى.. فقولكن هذا العامل مل يذكر 
الكـثري مـن    حجة وال مصدر رغم أن هذا ليس اعتراضًا علميًا ولكن مع هـذا أجـاب  

 العلماء والفضالء على هذه الدعوى.

سـنة   يوجد عند اليهود زيارة األربعني مع العلـم إن كانـت هنـاك    اجلدير بالذكر ال
بل حىت عنـد   وعملها املسلمون فليس بالضرورة حترميها حسنة عند اليهود أو النصارى

حسنة فلـيس بالضـرورة    ميلكون كتابًا وال رسالة مساوية إن كانت سنة اجلاهلية الذين ال
 .حترميها

متحدثًا عـن حلـف الفضـول يف زمـن      وسلم( صلى اهلل عليه وآله)قال رسول اهلل 
هذه الوثيقة يف  وقصة هذا الفضوللو دعيت إىل مثله )حلف الفضول( ألجبت  اجلاهلية:

صدور الوثيقة االنكليزيـة   اجلاهلية تطرح قضية احلقوق على املأل قبل مئات السنني من
 .والفرنسية

وثيقة غري دينية فقد باركهـا وأثـىن عليهـا     حول القانون وحقوق اإلنسان ورغم أهنا
أمجعـت كتـب   ( وحلـف الفضـول وكمـا    عليه أفضل الصالة والسالمالرسول الكرمي )

رجاالت مكـة الـذي ماطلـه     التراث األديب إثر التظلم الذي رفعه أحد التجار على أحد
فضالء مكة وأعانوه على استعادة  بثمن بضاعة قد اشتراها منه فتداعى إثر ذلك نفر من

يف دار )عبد اهلل بن جدعان( وتعاهدوا  بعد هذه احلادثة اجتمع بعض وجهاء قريش  حقه
أهلها أو ممن دخلها من األغراب إال كانوا معـه   ا ببطن مكة مظلومًا منيدعو على أن ال
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يوجـد عنـد اليهـود زيـارة أربعـني       وفوق هذا وذاك ال  إليه مظلمته. على ظامله حىت ُترد
 .دينهم للميت أو للشهيد حبسب

 الدليل الثاني:

اديـث  األح. سرية املتشرعة منذ ألف واربعمائة عام على وجود تشريع هذه الزيـارة 
السماء بكت على احلسني  : إنذكرُه العديدة اليت تذكر هذا املعىن منها احلديث الذي مّر

وإن الشـمس   اربعني يومًا بالسواد )عليه السالم( أربعني صباحًا بالدم وإن األرض بكت
بكت أربعني صباحًا بالكسـوف واحلمـرة وإن اجلبـال تقطعـت وانتثـرت وإن البحـار       

 .صباحًا على احلسني )عليه السالم( كت أربعنيتفجرت وإن املالئكة ب

يومنـا   د اإلمـام احلسـني)عليه السـالم( إىل   اذ استشهناتفاق سائر علماء اإلمامية )م
من صـفر   )عليه السالم( يف العشرين هذا( وعدم تباعدهم عن فهم زيارة اإلمام احلسني

ربعـني  أوليس زيـارة   السالممام عليه زيارة اإل :من هذا احلديث املبارك حيث فهموا منه
 .مؤمنًا من هؤالء احملققني

بعـد أن روى   فإنـه رمحـه اهلل   47ص 2الشيخ أبو جعفر الّطوسـّي يف التهـذيب ج  
الِزيارات املقيدة بأوقات خاصة ومنـها يـوم    األحاديث يف فضل زيارته املطلقة ذكر بعدها

-اح املتهجـد ذكـر   ويف مصب )عالمات املؤمن مخس( هذا احلديث عاشوراء وبعده روى
حرم أيب  شهر صفر وما فيه من احلوادث مث قال: ويف يوِم العشرين منه رجوع -رمحه اهلل
)رضي اهلل  اهلل األنصاري )عليه السالم( من الشام إىل املدينة وورود جابر بن عبد عبد اهلل

زاره مـن   فكـان أول مـن   )عليه السـالم(  عبد اهلل تعاىل عنه( إىل كربالء لزيارة اإلمام أيب
 .وهي زيارة األربعني النا 

وعقيلـُة   )عليـه السـالم(   ربعـني واإلمـام السـجاد   أقول: إن جابر زار اإلمام يوم األ
)عليـه السـالم(    فزيارة اإلمام السجاد اهلاليني والسبايا زاروا اإلمام املظلوم يوم األربعني
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فكـل تصـرفاته ومـا    اإلمام معصوم عن اخلطـأ   يوم األربعني دليل على االستحباب ألن
وقوله وتقريره حجة ولو مل يكن يوم األربعني مستحبًا  يصدر عنه حكمة وصواب ففعله

 .عليهم أمجعني؟ فعله اإلمام السجاد وعقائل الوحي والطهارة صلوات اهلل ملا

اإلمـام   وقال العاّلمة احللي يف املنتهى كتاب الزيـارات بعـد احلـج يسـتحب زيـارة     
اإلمـام أيب حممـد    يف العشرين من صفر.. مث قال: روى الشيخ عن احلسني )عليه السالم(

 .العسكري )عليه السالم( أنه قال: عالمات املؤمن مخس

اإلمـام   ونقل العاّلمة اجمللسي يف مزار البحار هذا احلديث عـن ذكـر فضـل زيـارة    
احلج  الزيارات بعد احلسني )عليه السالم( يوم األربعني ووافقهم صاحب احلدائ  يف باب

 .العشرين من صفر من عالمات املؤمن فقال: وزيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( يف

يف  وحكى الشيخ القمي يف املفاتي  هذه الرواية عـن التهـذيب ومصـباح املتهجـد    
 .أربعني مؤمنًا الدليل على رجحان الزيارة يف األربعني من دون تعقيب باحتمال إرادة

الشـيعة   ب الزيارة يف العشرين من صفر يف كتابه مسـار والشيخ املفيد قال باستحبا
احملسـنني نقـاًل عـن     والعاّلمة احللي يف التذكرة والتحرير ومال حمسن الفـيض يف تقـومي  

 .نترنيتمواقع أحد العلماء على اال
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 خالصة البحث

يتكون البحث احلايل من ثالثة حماور، ففـي احملـور األول تناولـت الباحثـة النظريـة      
خيية لزيارة سيد الشهداء اإلمام احلسني )عليه السالم( وذكر الروايات حول أول من التأر

قام بزيارة الضري  الشريف يف كربالء بعد واقعة الطف، وسبب تسـميتها بــ)األربعني(   
ألن وقتها يوم العشرين من صفر. وهـذا اليـوم يصـادف عـودهتم مـن الشـام إىل أرض       

كيف ُعرج مبوكب السبايا إىل الكوفة قبل حترك القافلـة   كربالء، ويتناول هذا احملور أيضًا
إىل الشام، وكم يستغرق وصول املوكب إىل الشام بعد أن كتـب اللعـني )عبيـد اهلل بـن     

 زياد( إىل )يزيد بن معاوية( ليستأذنه مبا جرى. 

ويف احملور الثاين تناولت الباحثة النصوص الشرعية، اليت تتضمن خصوصـية زيـارة   
، وهل ان هذه النصوص تدل على زيارة اإلمام احلسـني )عليـه السـالم( فيمـا     األربعني

يعرف بـ)زيارة األربعني(؟ وهل هلذه الزيارة نصوص واملراسيم اليت تقام يف أي يوم آخـر  
أم هي جمرد أعراف وتقاليد ليس هلا مصدر شرعي. كمـا تناولـت الباحثـة رأي املرجـع     

املؤرخني يف صحة مايروى من مرور اإلمام )علي فضل اهلل )رض( وما دار من نقاش بني 
بن احلسني( )عليه السالم( والسيدة )زينب( )عليها السـالم( مـع ركـب السـبايا علـى      

 كربالء. 

ويف احملور الثالث تناولت الباحثة األدلة الثابتة لزيـارة )يـوم األربعـني( واألدلـة الـيت      
 الروحية والعلميـة والدينيـة وأثـر    تثبت استحبااا، كما تناولت الباحثة الدرو  والعرب

هذه الزيـارة يف بنـاء اإلنسـان وتكاملـه مـن الناحيـة األخالقيـة وترسـيخ روح الفـداء          
والتضحية، فعليه أن يراجع كل فرد يف اجملتمع اإلسالمي حساباته يف هذه احليـاة ومـدى   

احملرمـة،   تأثري النهضة احلسينية يف مسريته لكي يرى اآلخرة ويقف أمام شـهوات الـدنيا  
 وكذلك يرى انتصار احل  وانتصار الدم على السيف.

 الباحثة 
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Research Summary 

The current research consists of the three axes. In the first axis, the 

researcher addresses the historical theory of visiting the master of 

martyrs Imam Hussein (peace be upon him), citing narrations about the 

first who visited the holy Shrine in Kerbala after the incident of Al-Tuff, 

and the reason for calling it (the Forty) because its time was on the 

twentieth of Sufar. This day marks their return from Syria to the land of 

Kerbala. Also, this axis addresses how the parade of captives was halted 

to Kufa before the convoy moved to Syria, and how long the parade took 

to reach Syria after the damned (Obeidullah Ibn Ziyad) wrote to (Yazid 

bin Muawiya) for permission to what would happen. 

In the second axis, the researcher deals with religious texts, which 

include the privacy of the Forty visit, and whether these texts indicate the 

visit of Imam Hussein (peace be upon him) in what is known as (the 

Forty Visit)? Does this visit have texts and decrees that are held on any 

other day or is it just the customs and traditions that do not have a 

legitimate source. The researcher also addresses the reference Fadlallah's 

opinion (May Allah be pleased with him) and the debate occurred among 

historians in the validation of what is narrated about the passage of Imam 

(Ali bin Al-Hussein) (peace be upon him) and Ms. (Zainab) (peace be 

upon her) with the parade of captives to Kerbala. 

In the third axis, the researcher covers the fixed evidences of the 

visit of (the fortieth day) and the evidences that prove its preference. 

Also, the researcher deals with the spiritual, scientific, and religious 

lessons and morals and the impact of this visit on human construction 
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and his integration morally as well as consolidating the spirit of 

redemption and sacrifice. Thus, each individual in the Islamic society 

must review his accounts in this life and the impact of the Husseini 

awakening on his career to see the Hereafter, and standing in front of the 

Forbidden lower appetites, as well as to see the victory of the right on 

vanity and the triumph of blood over the sword. 

The Researcher 
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 المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد سيد األولني واآلخرين، 
 وعلى آله وصحبه ومن اهتدى اديه إىل يوم الدين.

 أهداف البحث

 اف حبثنا املوسوم بــ)املسرية االربعينية ودالالهتا التارخيية( دان من بني ابرز اه

ان التراث الفكري الـذي يـدور حـول موضـوع حبثنـا ال يـزال الغمـوض         اوال: 
والنسيان واالمهال يكتنفه من نواح عدة، بـل ال تـزال الكـثري مـن الشـعائر مركونـة يف        

  ب  بالبحث والتمحيص والدراسة والتحقي   لتناله.الزوايا والرفوف مل تبدأ يد التنقي

علــى اجملتمــع بصــورة عامــة فمــا وقــع علــى ال  وتــأثريهامهيــة املوضــوع  ثانيــا: 
البيت)عليهم السالم( وحمبيهم كانت قد ألقته املقادير علـى كواهلـهم إلقـاء، فحملـوا     
األمانة وأدوا الرسالة، صابرين يف احلمل حمسنني يف األداء، قنعوا من الدنيا مبـا جتـود بـه    

يول واحلر وغري ذلك. وهـم  نفوسهم االبية وما تبعثه الظروف املناخية من األمطار والس
مع احلالة هذه يتوجهون اىل قبلة حمبيهم حتثهم خطاهم جامعني ما ميكنهم من رغبة ذاتية 

 .يف حفظ كياهنم مبواصلة معشوقيهم

على حرص هؤالء احملبني  على تسـجيلهم وتدوينـهم هلـذا العشـ       التأكيدثالثا: 
ف صامدة امامها. ال سيما بعـد  يعجز القلم من تدوينها وتعجز النفس من الوقو بأفعال

ان هنض اؤلئك املتيمني  برسالة اداء الشعائر ومنها شعرية املشي على االقـدام، ووثبـوا   
اا وثبة كربى حىت أصبحت يف اجلملة شعرية معربة عن تفاين النفس من اجل املعشوق 

وراء ذلك إال غري مبالني مبا يواجهونه من امل او معوقات فال هم هلم وال غاية متوخاة من 
مبـا يقومـون بـه     خدمة هذا حمبوام. اذ مل يكن يف حسباهنم من أمل ونصب ومشقة وعناء

 .سوى التقرب هلل مبا يؤدونه
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 منهج البحث  

لقد حاولنا قدر املستطاع ان نقف بالتحليل والتعليـ  علـى الروايـات الـواردة يف     
ا خبـط غـام  للتمييـز    صفحات البحث كلما استدعت احلاجة اىل ذلك،وكنا قد برزناه

املستطاع اىل استنطاق الرواية التارخيية الـيت حبثـت هـذا     ولفت االنتباه اليها،عاملني قدر
 املوضوع من قريب او بعيد.   

 خطة البحث: 

اقتضت خطة البحث ان يكون مبقدمة وفصلني:  الفصـل االول )اضـاءات حـول    
الفقـرات   لوحبث هـذا الفصـ   امللمو (املشي على االقدام بني النص املقد  والواقع 

ن الكرمي. ثانيا: املشي عند املسي . ثالثا: اداء فريضة  احلـج  آاوال:  املشي يف القر التالية: 
الصـالة. خامسـا: اتبـاع     رابعا:  املشي علـى االقـدام الداء فريضـة    مشيا على االقدام.

 الرسول )صلى اهلل عليه واله وسلم( مشيا على االقدام.

فقد محل عنوان)ايقونات سالم الحياء شعرية املشي على االقـدام   فصل الثاينالاما 
اوال: املشي على االقـدام   يف زيارة االمام عليه السالم(وسلط الضوء على الفقرات التالية

زيـارة االمـام احلسـني بـن علـي       لزيارة االمام علي بن ايب طالب)عليه السـالم(. ثانيـا:   
املشي لزيارة االمام حممد بن علي الباقر)عليـه   القدام. ثالثا: )عليهما السالم(مشيا على ا

هــ(. رابعـا:  مشـي االمـام موسـى بـن جعفـر الكاظم)عليـه         114 -هــ 58السالم( )
خامسا: زيارة االمام علي بن موسى الرضـا)عليه السـالم(    هـ(.183 -هـ128السالم()

اليت توصلنا اليها. واحلقنا  هـ(. وانتهينا خبامتة احتوت ابرز النتائج203او 202-هـ148)
 البحث بقائمة املصادر االولية واملراجع.

قد يتبادر اىل ذهن القارئ الكرمي وللوهلة االوىل بان املوضوع يبحث يف اداء شعرية 
الننـا   اال ان احلقيقة غـري ذلـك متامـا.   ، املشي يف الوقت احلايل وايامنا هذه اليت نعاصرها
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 عصور مبكرة من االسالم متمثلني مبـا كـان يقـوم بـه     اردنا ان نبحث هذا املوضوع يف
الرسول االكرم)صلى اهلل عليه واله وسلم( وما قام به ال بيته الطيبني االخيار )سـالم اهلل  

وبالتايل فليس عجيبا ان ما يقوم به اتبـاعهم وحمبـيهم مـن اداء     عليهم(من اتباع لسنته،
در من اهل بيت ورثوا املكارم ابا عن شعرية املشي واحياؤها كان  قد صدر وما زال يص

جد. لذا فان مسالة املشي على االقـدام مسـالة معروفـة وليسـت طارئـة علـى اجملتمـع        
هذا الشعرية ال سيما عند حمـيب   إلحياءلكن  امللفت هو  استغراب البعض  االسالمي،

م او وعشاق اهل بيت النبوة )عليهم السالم(.وبالتحديد يف مناسبات احياء ذكرى وفـاهت 
 واهلل تعاىل هو املوف  ملا حيب ويرضى. (.يف اربعينية سيد الشهداء )عليه السالم
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 الفصل االول 
 )اضاءات حول المشي على االقدام بين النص المقدس والواقع الملموس(

 اوال:  المشي في القرآن الكريم: 

 االسـالمي، ن مسالة املشي على االقدام مسالة معروفة وليست طارئة على اجملتمع إ
حياء هذا الشعرية ال سيما عند حميب وعشاق اهل لكن  امللفت هو  استغراب البعض إل

 (.بيت النبوة )عليهم السالم

يات البينات اليت ورد فيها لفظ املشي ومنها علـى  ن الكرمي الكثري من اآلآففي القر
َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمِشـي ِبـِه   َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا )) : قوله تعاىل سبيل املثال ال احلصر

ِفي النَّاِ  َكَمْن َمَثُلُه ِفي الظ ُلَماِت َلْيَس ِبَخاِرج  ِمْنَها َكـَذِلَك ُزيِّـَن ِلْلَكـاِفِريَن َمـا َكـاُنوا      
َسـِويًّا   ْن َيْمِشـي َأَفَمْن َيْمِشي ُمِكبًّا َعَلى َوْجِهِه َأْهـَدى َأمَّـ  )) : وقال تعاىل. (1) ((َيْعَمُلوَن

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوَآِمُنوا )) : كما قال جل من قال. (2) ((َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيم 
ـ   وٌر ِبَرُسوِلِه ُيْؤِتُكْم ِكْفَلْيِن ِمْن َرْحَمِتِه َوَيْجَعْل َلُكْم ُنوًرا َتْمُشوَن ِبِه َوَيْغِفْر َلُكْم َواللَّـُه َغُف

َأَلُهْم َأْرُجٌل َيْمُشوَن ِبَها َأْم َلُهْم َأْيٍد َيْبِطُشوَن ِبَها َأْم َلُهْم َأْعُيٌن ُيْبِصُروَن ِبَها ))و (3)َرِحيٌم".
:  وقوله تعـاىل  .(4) (َأْم َلُهْم َآَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها ُقِل اْدُعوا ُشَرَكاَءُكْم ُثمَّ ِكيُدوِن َفَلا ُتْنِظُروِن(

َلْو َكاَن ِفي اْلَأْرِض َمَلاِئَكٌة َيْمُشـوَن ُمْطَمِئـنِّنَي َلَنزَّْلَنـا َعَلـْيِهْم ِمـَن السَّـَماء  َمَلًكـا         ُقْل))
َأَفَلْم َيْهِد َلُهـْم َكـْم َأْهَلْكَنـا َقـْبَلُهْم ِمـَن      :  ))وجاء كذلك يف الذكر احلكيم .(5)((َرُسوًلا

َوِعَبـاُد الـرَّْحَمِن   )) .(2)((ِفي َذِلَك َلَآَياٍت ِلـُأوِلي النَُّهـى   اْلُقُروِن َيْمُشوَن ِفي َمَساِكِنِهْم ِإنَّ

                                                           

 .122ية نعام: اآلاأل(  1
 .22ية آلامللك: ا ( 2
 .28احلديد: ( 3
 .195االعراف:  ( 4
 .95االسراء:  ( 5
 .128طه: ( 2
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َوَلْم َيْهِد :  ))و (1)((الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلى اْلَأْرِض َهْوًنا َوِإَذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسَلاًما
ِفي َمَسـاِكِنِهْم ِإنَّ ِفـي َذِلـَك َلَآَيـاٍت َأَفَلـا      َلُهْم َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن َقْبِلِهْم ِمَن اْلُقُروِن َيْمُشوَن 

 . (2)((َيْسَمُعوَن

 

 

 ثانيا:  المشي عند المسيح: 

 ولعل املسالة ال تنحصر عند فئة بعينها دون اخرى، او ديانة او طائفة دون سـواها، 
فقد ورد ان هناك من علم بالسيد املسي )عليه السـالم(بانه اختـار مكانـا قفـر يريـد ان      

فما ان علموا مبكانه حىت هرعوا اليه يتبعونه من املدن سريا على االقـدام. اذ   يعتزل فيه،
جاء ان عيسى)عليه السالم( "  انصرف من هناك يف سفينة إىل مكان قفـر يعتـزل فيـه.    
فعرف اجلموع ذلك فتبعوه من املدن سريا على األقدام. فلمـا نـزل إىل الـرب رأى مجعـا     

عليهم، فشفى مرضاهم. وملا كان املساء، دنا إليه تالميـذه وقـالوا    كثريا، فأخذته الشفقة
له:  " املكان قفر وقد فات الوقت، فاصرف اجلموع ليـذهبوا إىل القـرى فيشـتروا هلـم     

ويتعدى املوضـع اىل غـري ذلـك     ، (3)فقال هلم يسوع:  " ال حاجة ام إىل.....". طعاما "
فمثال ان هرقل الشام، ملا قاتل ملك الفر  كان قد نذر إن ظهر عليهم وأخـرجهم مـن   

 .(4)بالده أن يأيت بيت املقد  ماشيا شكرا هلل تعاىل 

                                                           

 .23الفرقان:  ( 1
 .22السجدة:  ( 2
 .77( ، ص 1980 –الكنيسة، الكتاب املقد  )العهد اجلديد(،  )دار الكتاب املقد   ( 3
 -هـ(،  مكاتيب الرسول)صلى اهلل عليه واله وسلم(،  )دار احلديث1412املياجني: الشيخ علي األمحدي)ت،  (4

 .409،  ص  2(، ج 1998
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فمن  املدهش ان نرى بان املشي على االقدام من باب الشكر والعرفان باجلميل هلل 
وقة التثري االستغراب او احلفيظة. ومما ال شك فيـه ان  تعاىل كانت  مسالة معروفة ومطر

ألة املشي على االقدام كانت مألوفة ومعروفة بشكل ال يلفت النظر علـى اهنـا حالـة    سم
  .بل على العكس من ذلك متاما غريبة او مستهجنة،

 ثالثا:  أداء فريضة  الحج مشيًا على األقدام: 

 يسعى جاهدا ان يبحث عن كل مـا مـن   ن العبد املؤمن احملب للتقرب هللأغرو  ال
 .ومن ذلك االقبال حلج بيت هلل تعاىل مشيا على االقدام شانه ان يقربه للرب جل جالله،

ه(وهو علـى املنـرب   ليـ اهلل ع وانفعن يزيد بن نعـيم قـال مسعـت أبـا ذر الغفـاري )رضـ      
بالفسطاط يقول مسعت النيب )صلى اهلل عليه واله وسلم( يقـول مـن تقـرب إىل اهلل عـز     
وجل شربا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا ومن أقبل إىل اهلل عـز  

 .(1)وجل ماشيا أقبل إليه مهروال واهلل أعلى وأجل واهلل أعلى وأجل واهلل أعلى وأجل 

ود ان ننوه اىل ان املشي على االقدام للحج كانت مسالة متبعة منذ  عهد سـيدنا  ون
ادم )عليه وعلى نبينا افضل الصالة وامت السالم( فقد حج آدم )عليـه السـالم( سـبعني    

 .(2)حجة ماشيا على قدميه 

ومن الواض  أن من الفوائد املنظورة للحج، والـيت صـرحت اـا اآليـات الكرميـة،      
ك أفئدة املؤمنني هتوي إليه هـو داللتـه الواضـحة علـى خلـوص النيـة،       وأصبحت لذل

والتركيز على وحدة الصف اإلسالمي، وتوحيد األهداف اإلسالمية، اليت تركـزت عنـد   
                                                           

، 10(، ج1988 -كتـب العلميـة، )بـريوت   هـ(، جممـع الزوائـد، دار ال  807اهليثمي:علي بن ايب بكر )ت،  (1
 .197ص

عطاردي: الشيخ عزيز اهلل اخلبوشاين،  مسند اإلمام الرضا ايب احلسن علي بـن موسـى ) عليهمـا السـالم (،       (2
  485، ص  2هــ، ج  1402الشيخ عزيز اهلل اخلبوشـاين، طبـع ونشـر آسـتان قـد  الرضـوي،         حتقي :

احلـاج   هـ(،  مستدرك سفينة البحار،  حتقي :1405قد  سره)تاحلاج الشيخ علي النمازي  الشاهرودي:
 .185،  ص 2هـ( ، ج 1418 -الشيخ حسن بن علي النمازي ، )قم املقدسة
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الكعبة، ومتحورت حوهلا. وأهل البيت )عليهم السالم( كانوا يف هـذا التكـرمي العظـيم    
ستفيضة بل متواترة، وقد أقدموا على جادين أقواال وأفعاال، فالنصوص الواردة لذلك م

 ءبشـي . اذ قال أمري املؤمنني )عليه السـالم(:  مـا عبـد اهلل    (1) ذلك عمليا بأساليب شىت
ولقد كان أكثر من حج مـع الـنيب )صـلى اهلل عليـه وآلـه       ،(2)أفضل من املشي إىل بيته 

 .(3) وسلم(مشاة

عليه واله وسلم( مـا فيـه    فال خيفى  ان شرف املشي ومع الرسول الكرمي)صلى اهلل
ولعل التاريخ مبؤرخيه و الزمن ، من السعادة وما حيتويه من جوانب عبادية يف غاية السمو

على مثل هذه االمور لتكشف لنا وتستخرج اثار  وءويد التنقيب والتحقي  مل تسلط الض
السعي للمعشوق وهو اهلل تعاىل مشيا على االقدام ملا توضحه هذه احلالة مـن احلـاالت   

 .وصدقها حملبواا املعربة عن حب االله وظاهرة تدل على مدى التفاين يف صفاء النفس،

فس يف اإلذعـان  فاحلج مشيا مع القدرة ونشاط النفس فإّن ذلك أفضل وأدخل للـن 
لعبودّية اللَّه، فقد قال بعض العلماء:  الركوب أفضل ملا فيه من مئونـة اإلنفـاق، وألّنـه    
أبعد من املالل وأقّل لألذى وأقرب إىل السالمة وأداء احلّج، وهذا التحقي  غري خمالف ملا 
إىل قلناه، واحلّ  التفصيل، فيقال:  من سهل عليه املشي فهو أفضل فإن أضـعف وأّدى  

سوء خل  وقصور عن العمل فالركوب أفضل ألّن املقصود توّفر القوى على ذكـر اللَّـه   
 .(4)تعاىل وعدم املشتغالت عنه

                                                           

هـ(،  ص 1415 -اجلاليل: حممد رضا احلسيين، اإلمام احلسني )ع( مساته وسريته ، دار املعروف، )قم املقدسة (1
91 – 93. 

  الربوجردي:آقا حسـني الطباطبـائي )ت،   198 – 193،  ص  2الشاهرودي،  مستدرك سفينة البحار،  ج  (2
 – 182، ص  10هــ(، ج  1399 -هـ(،  جامع أحاديث الشيعة،  املطبعـة العلميـة، )قـم املقدسـة    1383
182. 

 .182 – 182، ص  10الربوجردي،  جامع أحاديث الشيعة،  ج  (3
 -هـ( ،  شرح هنج البالغة ،  )قم املقدسة279ابن ميثم البحراين:كمال الدين بن علي بن ميثم البحراين)ت،  (4

 .225،  ص  1هـ(، ج 1322
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حىت ان احلجة الواحدة ماشيا " تعدل سبعني حجة راكبـا فعـن أيب جعفـر )عليـه     
نـدمي علـى أن مل أحـج ماشـيا " ألين      شيءالسالم( قال:  قال ابن عبا  ما ندمت على 

ت رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله وسلم(يقول من حج بيت اهلل ماشيا " كتب اهلل لـه  مسع
سبعة ألف  حسنة من حسنات احلرم قيل يا رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسـلم(وما  

قال:  حسنة ألف ألف حسنة وقال فضل املشاة يف احلج كفضـل القمـر   ، حسنات احلرم
إن املالئكـة  )))صلى اهلل عليه وآله وسلم( أنه قـال:    ليلة البدر على سائر النجوم. وعنه

يقفون على طري  مكة يتلقون احلاج فيسلمون على اهل احملامل ويصـافحون أصـحاب   
 .(1) ((الرواحل ويعتنقون املشاة اعتناقا

ذن ما اعظمها من مكانة وارفعها من مزنلة هلذا الشخص الذي عمل على التقرب إ
 .مشيا على االقدامداء الفريضة أهلل تعاىل ب

ما االمام احلسن بن علي )عليهما السالم( الذي كان له سيماء األنبياء وااء امللـوك  أ
ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( مثل ما بلغـه )عليـه   

فقد كانت هيبته )عليه السالم( حىت انه كان يف طري  احلج ماشيا فكل مـن   .(2)السالم( 
  .(3)رآه نزل

لقد ورث أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( من رسـول اهلل )صـلى اهلل عليـه وآلـه     
وسلم(علمهم، وأخالقهم، وحيث هم وارثوه يف ذلك ال ينازعهم أحد، فهم أهل بيـت  
النبوة، وموضع الرسالة، ومهبط الوحي. وملا كانت السنة الشريفة وما فيها مـن اعمـال   

 ان جيعلوها قيد التطبي . فهي اذن من  أجل علوم الشريعة واقوال هم اول من سعى اىل

                                                           

 .483 – 479، ص  10الربوجردي،  جامع أحاديث الشيعة ،  ج  (1
،  2هــ(،  ج  1385 -، املكتبة احليدرية، )النجف االشرف5احلائري: الشيخ حممد مهدي،  شجرة طوىب ، ط (2

 .258 – 257ص 
 .575 - 574، ص  10الشاهرودي،  مستدرك سفينة البحار ، ج  (3
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وأرفعها قدرا، وكان على املسلم أن يتخذ من أقوال وأفعال رسول اهلل )صـلى اهلل عليـه   
واله وسلم( نورا وضياء ينري له الطري  لفهم دينه وأحكامه، وحمركا لسلوكه يف عاجلتـه  

 .(1)وذخرا آلخرته

حج احلسنان )عليهما السالم( ماشيني فما ميرا برجل راكب ننا نقرأ انه عندما إلذا ف
اال نزل ميشى. فقال بعضهم لسعد بن ايب وقاص قد ثقل علينا املشي وال نستحسـن ان  
نركب وهذان السيدان ميشيان فرغـب إليهمـا سـعد يف أن يركبـا فقـال احلسـن )عليـه        

حلرام على اقدامنا ولكننـا  السالم(: ال نركب قد جعلنا على أنفسنا املشي إىل بيت اهلل ا
 .(2)فأخذا جانبا من النا ، نتنكب عن الطري 

 فعال  اثرا  حبيث تستح  املدح والوقوف عنـدها، خالق معىن ، ولألفإذا كانت لأل
نا جندها يف مثل هذه املواقف منهما )عليهما السالم(الذي جتسد فيه التطبيـ  الفعلـي   إف

ومن جانب اخـر الرمحـة   ، قدامياه مشيا على األأيللتواضع منهما هلل سبحانه وتعاىل بان 
وقمـة االحتـرام يف االسـتجابة لطلبـهم      فراد ممن ال يطيقـون املشـي علـى االقـدام،    باأل

لتمكينهم واعانتهم وعدم تكليفهم مشقة قد ال يطيقها البعض. وهذا ليس ببعيد على  
 .(تربية وهتذيب االمامان )عليهما السالم

ليه السالم(وما ازكى نفسه البهية املعطاء حبيث استمر على ما اعظم خل  االمام )ع
الذين تطوعوا مـن تلقـاء    -عادته يف اداء الفريضة مشيا على االقدام ومل يكلف االخرين 

 عناء املشي. –انفسهم 

                                                           

 .8هـ(،  ص 1418 -البيايت: جعفر ، األخالق احلسينية ، مطبعة مهر، )قم املقدسة (1
ل االئمـة  هـ(،  شرح األخبار يف فضائ323حنيفة النعمان بن حممد التميمي)ت،  والقاضي النعمان املغريب:اب (2

  115 – 111،  ص 3هــ(،  ج  1414 -االطهار، حتقي : السيد حممـد احلسـيين اجلـاليل، )قـم املقدسـة     
 -هـ(،  لواعج األشجان يف قتل احلسني، مطبعة العرفـان، )صـيدا  1371األمني: السيد حمسن العاملي)ت، 

 .14 – 12هـ(، ص 1331
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مل يكتف باملشي سريا على االقـدام وامنـا جتـاوز     ولعل االمام احلسن )عليه السالم(
احلسن )عليه السالم( كان أعبـد النـا  يف زمانـه وأزهـدهم      الن .ذلك اىل املشي حافيا

 .(1)وأفضلهم و كان إذا حج حج ماشيا ورمبا مشى حافيا

داء ألولعلنا نلمس وبوضوح ملا كان يقوم به )عليه السـالم(من التحفـي يف املشـي    
داء شعائره اذه الكيفية واراد بفعلـه هـذا   فريضة احلج بانه امنا كان ميتلك فهما معنويا أل

حىت انه )عليه السالم( خرج  إىل مكة سنة   الكثري. ءالشيان يبلغ من الشرف والفضل 
من السنني ماشيا من املدينة، فتورمت قدماه فقال له بعض مواليـه:  لـو ركبـت سـكن     

ه دهن هلـذا  عنك هذا الورم الذي برجليك، قال كال إذا اتيت املزنل سيلقاك شخص مع
فقال مواله بايب أنت وأمي أتيت مزنال ليس فيه أحد يبيع هـذا   هالورم فاشتره وال متاسك

الدواء قال بلى انه امامك دون املزنل فسار مليا فإذا هذا الشخص قد قابله. قال احلسـن  
ملواله دونك الرجل فخذ منه الدهن واعطه الثمن فقال هذا الشخص  وحيك يا غالم ملن 

ذا الدهن ؟ قال:  للحسن بن علي )عليهما السالم( فقال انطل  يب إليـه فأخـذ   أردت ه
بيده حىت ادخله عليه فقال:  بأيب أنت وأمي مل أعلم انك حمتاج إىل الدهن فلست آخذ له 

 .(2)مثنا انا موالك

من هنا نفهم ان االمام )عليه السالم(كان مشتاق اىل ضيافة حمبوبـة غـري مهـتم مبـا     
)عليـه   ومع احلال هذه فانـه ، امل بدين وصل به اىل ان تتورم قدماه الطاهرة يتعرض له من

وخيرج باملغفرة واحلظوة ليتشرف  منا اراد ان يدخل بالربكة من جراء عمله هذا،إ السالم(
 .ربه جل جالله وهو اذه احلالة بالوقوف بني يدىي

                                                           

، مؤسسـة  2ار اجلامعة لدرر اخبـار االئمـة االطهـار، ط   هـ(، حبار األنو1111الشيخ حممد باقر)ت،  اجمللسي: (1
 .331، ص 43(،  ج 1983 -الوفاء، )بريوت

(، ص 1991 -، مؤسسة البالغ، )بـريوت 4هـ( ،  اهلداية الكربى، ط334اخلصييب: احلسني بن محدان)ت،  (2
194 -  195. 
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خيـف االمل او   وبالرغم من تقدمي النص  من مواليه بان يركـب ويتـرك املشـي حـىت    
مقررا بان يكمل ما قد بدأ به من عمل الـذي امنـا    ىب ذلكأي خيتفي اال انه )عليه السالم(
ولعل امللفت هو مقدار االمل واحلالة الصـعبة الـيت كـان اـا      كان  يريد به وجه اهلل تعاىل،

ان كـ  )عليـه السـالم(   نهأال انه من الواض  إ االمام)عليه السالم(حبيث اثارت من حوله،
متقلدا بالصرب الذي كان على ادراك كامل بانـه سيصـل بـه اىل     يعرف ما يريد بالضبط،

 .مبتغاه وهو اللقاء مبعشوقه بالرغم من االمل

منـا حـج )عليـه    إو ومل يفعل االمام احلسن)عليه السالم( ذلك مرة او عشـرة حـىت،  
يتبادر اىل االذهان فقد  ،(1)السالم( مخس عشر حجة ماشيا، وإن النجائب لتقاد  بني يديه

لكن ملاذا  بانه)عليه السالم(قد يكتفي مبرة او مرتني او حىت عشر مرات بالذهاب ماشيا،
مكانه ان يستقلها بكل سهوله إهذا التكرار املستمر بالرغم من وجود وسائط نقل كان ب

 وسينتهي به املطاف اىل ما قام به غريه من املسلمني املؤمنني؟

انه ان جييب على مثل هذه التساؤالت بانه)عليـه السـالم(كان   مكإلعل لسان احلال ب
)عليـه   ألنـه  ميتلك من االحسا  االجيايب الذي جعلـه يتجـاوز الظـروف والتحـديات،    

يف داخله خياطبه ان عليه  ًاالسالم(اراد ان يغتنم كل الفرص اليت تقربه هلل تعاىل وكأن صوت
وقد حج   .لئك القريبني منه تعاىلوا ىل اعلى الدرجات رفعة كي يكون من بنيإن يصل أ

االمام احلسني )عليه السالم( مخسا وعشرين حجة ماشيا وان النجائب لتقاد معـه وأقـام   
 .(2)بعد استشهاد أخيه احلسن )عليه السالم( حيج يف كل عام من املدينة إىل مكة ماشيا

                                                           

سـتنبط املسـائل، حتقيـ :    هــ(،  مسـتدرك الوسـائل وم   1320احلاج مريزا حسني النـوري )ت،   الطربسي: (1
 .30 – 29،  ص  8(،  ج 1987 -حياء التراث،  )بريوتمؤسسة ال البيت عليهم السالم إل

هــ(، مناقـب علـي بـن أيب     483علي بن حممـد بـن حممـد الواسـطي  اجلـاليب الشـافعي)ت،        ابن املغازيل: (2
 .14-12  األمني،  لواعج األشجان ، ص 312هـ،  ص 1422طالب)ع(، مطبعة سبحان، 
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 جـد،  فليس عجيبا ان يصدر هذا الفعل من رجال ورثوا مكارم االخالق ابـا عـن  
وال ريـب يف ان   ووصل ام السمو من ان ينسوا انفسهم من اجل التقرب اىل حمبـوام، 
 هالن مثـل هـذ  ، غايتهم من وراء ذلك هي سوق النا  وايصاهلم اىل روضـات العلـيني  

إهنا الغاية يف  .(1)"ويف ذلك فليتنافس املتنافسون" االعمال من شأهنا ان تقدم فسحة االجر
إىل الكعبة على األقدام، ال عن قلة راحلـة، بـل إمعانـا يف جتليـل     تعظيم احلج، بالسعي 

املقصد والتأكيد على احترامه. وعلى الرغم من ازدحام سين حياته باألعمال، فلو عددنا 
سين إمامته العشر، وسنوات إمامة أخيه احلسن )عليه السالم( العشر كذلك، وسـنوات  

وحج االمام علي  .(2)مخسا وعشرين حجة إمامة أبيه)عليه السالم(  اخلمس، الستغرقت 
هـ(ماشيا فسار عشرين يومـا مـن املدينـة إىل    94 -هـ 38بن احلسني )عليهما السالم( )

وكان )صلوات اهلل عليه(ميشى مشية كـأن علـى رأسـه الطـري، ال يسـب  ميينـه        .(3)مكة 
 .(4)لاله

ليت  متتلك فهما معنويا ولعلنا نستلهم املواقف األخالقية واملثل اإلنسانية والدينية ا
على اشد درجات الرقي للحياة، وتؤمن بالقيم والفضائل، كل هـذا وغـرية جنـده عنـد     

 (االمام السجاد)عليه السالم

                                                           

 .22ية املطففني: اآل (1
 .93 – 91اجلاليل، اإلمام احلسني )عليه السالم( ، مساته وسريته،  ص 2)
هـ(،  اإلرشاد  يف معرفة حجـج علـى   413الشيخ املفيد:حممد بن حممد بن النعمام العكربي البغدادي )ت،  (3

ــيهم الســالم، ط  ــ : مؤسســة ال البيــت عل ــاد، حتقي .احلــر 144، ص  2ج  ( ،1993 -، )بــريوت2العب
هـ(، وسـائل الشـيعة اىل حتصـيل مسـائل الشـريعة،  حتقيـ :       1104العاملي:الشيخ حممد بن احلسن)ت، 
.القمي: الشـيخ  22 – 52،  ص  8هـ(،  ج 1414 -،  )قم املقدسة2مؤسسة ال البيت عليهم السالم،  ط

مؤسسـة النشـر االسـالمي، )قـم     هـ(،  األنوار البهية يف تـواريخ احلجـج االهليـة، حتقي :   1359عبا )ت، 
 .389، ص  7  الشاهرودي،  مستدرك سفينة البحار، ج 109 – 108هـ( ،  ص 1417 -املقدسة

هـ(، احملاسن ، تصحي  وتعلي :السيد جـالل الـدين احلسـيين، دار    274الربقي:امحد بن حممد بن خالد)ت،  (4
 .125، ص  1هـ(،  ج 1370 -الكتب االسالمية، )طهران
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على ما يف نفسه الشريفة مـن   ًافاهلدوء الذي كان يسري به )عليه السالم( كان مؤشر
قـول بانـه جيـب ان تكـون     قيم معنوية وإنسانية رفيعة. وكأن لسان حاله )عليه السالم( ي

ن من شأن احملب ان يظهـر للخـال  عـز وجـل     أل، هناك هتيئة معنوية التصال العبد بربه
مكنونات نفسه وتتسامى روحه حبيث ال يرى اال  الطري  املؤدي اىل معشوقه. فقد كـان  

ل ولعـل لسـان احلـا   ، )عليه السالم( اذه الروح املعنوية العالية حبيث ال يسب  ميينه لاله
دها هو تسخري البـدن والـنفس واجلـوارح    امنا مفإكذلك ينط  بان حقيقة هذه السكينة 

مجعها حتت راية حب اهلل تعاىل وهذا ما كان يعرف عنه )عليه السالم(من عبادة، كيف أب
 .ال وهو السجاد زين العابدين

حىت ان سعيد بن املسيب قال:  كان النا  ال خيرجون من مكة حىت خيرج علي بن 
 .(1)احلسني وكان القراء ال حيجون حىت حيج زين العابدين )عليه السالم(

لنتيقظ ولو قليال هلذه الرواية اليت تشري اىل حقيقة مدهشة حقا جتعلنا نـثري الكـثري   
من االسئلة لعل من بينها: ملاذا الخيرج النا  للحج اال عند خروج االمام)عليه السالم(؟ 

اخلـروج  عدم املقصد االعلى الذي كان النا  ترجوه من واحلج ايام معدودات. وما هو 
 ال معه)عليه السالم(؟إ

هنـم مبرافقتـه   إو ال يشري ذلك اىل انه)عليه السالم(  مصـب رمحـة الـرب للعبـاد،    إ
وانه )عليـه السـالم( ميتلـك مـن صـفاء       هم الشعائر امنا خيرجون باملغفرة واحلظوة،ائواد

   استقطاب لاللتفاف حوله.النفس وعلو اهلمة ما جيعله مركز 

 

                                                           

هـ(، مناقب آل أيب طالب ،  املطبعـة احليدريـة،   588هر آشوب:حممد بن علي السروي املازندراين)ت، ابن ش (1
 .282 – 279، ص  3(، ج 1952 -)النجف االشرف
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الباقر )عليه السالم( ميشي بعد يـوم النحـر حـىت يرمـي      جعفر وكما كان االمام أب
علي بـن جعفـر    ماأ ،(1)ميشي  بعد ما حياذي املسجد  مبىن  و اجلمرة، مث ينصرف راكبا

فقد لزم أخاه اإلمام موسى بن جعفر)عليه السالم(، وروى عنه شيئا كثريا من االخبـار.  
وقد خرج مع موسى بن جعفر )عليه السالم(يف أربع عمر، ميشي فيها إىل مكـة بعيالـه   
وأهله، واحدة منهن مشى فيها ستة وعشـرين يومـا، وأخـرى مخسـة وعشـرين يومـا،       

من هذا النص يتبني لنـا   ،(2)وعشرين يوما ًاوأخرى أربعة وعشرين يوما، وأخرى واحد
م املشي بعيـاهلم الداء فريضـة احلـج لـذا فقـد      دااآان ال البيت)عليهم السالم(كان من 

عمدوا اىل اصطحاام ملا فيه من حالة معربة عن حب اداء واجباهتم لرام اـذه الكيفيـة   
وظاهرة تدل على تفانيهم يف غر  هذه املبادئ يف عياالهتم اوال.فاي اخـالق هـذه الـيت    

وهكـذا    تعـاىل. تقدم حملبيهم سلوكيات التعامل بصدق واخالص نية للتقـرب مـن اهلل  
 استمرت عملية الذهاب الداء فريضة احلج مشيا على االقدام. 

فقد حج الشيخ زين الدين عبد القادر بن حممد الشيخ الصاحل املعمر  الدشطوطي، 
القاضي احلافظ حممد بن حيىي  .(3)نسبة إىل دشطوط من قرى الصعيد. حج ماشيا حافيا 

والشـيخ حممـد    .(4)ماحجة ماشيا على االقـد  العدين قاضي عدن ونزيل مكة حج  ستني
فوالد بن عبد اهلل الذي قدم إىل بيت املقد  يف حـدود التسـعني والسـبعمائة وانقطـع     

                                                           

،  12  الربوجردي، جـامع أحاديـث الشـيعة،  ج    220 – 219، ص  12الطربسي،  مستدرك الوسائل، ج  (1
موسوعة اإلمام اجلواد ) ع (، اشراف: ايب القاسم اخلزعلي،     القزويين: السيد احلسيين ،210 – 209ص 

 .389،  ص 1هـ(،  ج 1419 -مطبعة امري، )قم املقدسة
 ومستدركاهتا، حتقي : هـ( مسائل علي بن جعفر2علي بن االمام جعفر الصادق عليه السالم)ت، ق الصادق: (2

عبد اهلل بن    احلمريي:18هـ(،  ص 1409 -حياء التراث ، )قم املقدسةمؤسسة ال البيت عليهم السالم إل
حيـاء التـراث، )قـم    هـ(،  قرب االسناد حتقي : مؤسسة ال البيت عليهم السـالم إل 304جعفر القمي)ت، 

 .299هـ(  ،  ص 1413 -املقدسة
هـ(،  شذرات الذهب يف أخبار مـن ذهـب،  دار احيـاء    1089ابن العماد احلنبلي:ايب الفالح عبد احلي)ت،  (3

 .130، ص  8بال تا(، ج  –ث العريب، )بريوت الترا
 .282،  ص 2ابن العماد احلنبلي،  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،  ج  (4
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ويونس بن   .(1)حج ستني حجة غالبها ماشيا على قدميه باملسجد األقصى للعبادة فقط،
 ،(2)ا وراكبـا فار  الشرف أبو الرب القادري القاهري احلنفي الذي قد حـج كـثريا ماشـي   

هـ( من عرفـاء عصـره   822 وفخر الدين محزة، ويقال نور الدين حممد بن عبد امللك)ت
وفحول شعراء الشيعة مؤلف حمق  من أهل الفضل والتدقي  له نظـم كـثري يف خمتلـف    
املناسبات وخاصة يف مدائ  أهل البيت )عليهم السالم(. سافر مع الشـيخ حميـي الـدين    

 .وغري ذلك الكثري الكثري الكثري. (3)ج ماشيا على قدميهالطوسي الغزايل إىل احل

 رابعا:  المشي على االقدام ألداء فريضة الصالة: 

مما ال شك فيه ان الرسول الكرمي )صلى اهلل عليه وآله وسلم( كان قـد وثـب وثبـة    
فريضـة الصـالة مشـيا علـى      ألداءشعائر الدين احلنيف ومنـها  الـذهاب    إلحياءكربى 
 .االقدام

حىت انه )صلى اهلل عليه وآله( كان خيرج يـوم الفطـر ويـوم األضـحى إىل املصـلى      
ماشيا، وانه ما ركب يف عيد، وال جنازة قط. وقال )صلى اهلل عليه وآله وسلم(من السنة 

وكان كل أهل املدينـة يـأتون إىل املسـجد      .(4)ان يأيت إىل العيد ماشيا مث يركب إذا رجع
لى اهلل عليه وآله وسلم(صباحا، وظهرا ومسـاء. بـل كـان    للصالة خلف رسول اهلل )ص

 .(5)النا  يأتون للصالة من خارج املدينة، من مسافة أميال مشيا على اإلقدام 

                                                           

هـ(،  األنـس اجلليـل   927جمري الدين احلنبلي: عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد املقدسي )ت،  (1
 .173،  ص 2(، ج 1928 -بتاريخ القد  واخلليل،  املطبعة احليدرية، )النجف االشرف

 -يـل، )بـريوت  هـ(،  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ، دار اجل902السخاوي: حممد بن عبد الرمحن )ت،  (2
 .344، ص  10(،  ج 1992

(، 1987 -هـ(، مستدرك اعيان الشيعة ،  دار التعارف  للمطبوعات ، )بـريوت 1399االمني: حسن )ت،   (3
 .28، ص 3ج

 .252،  ص  2الربوجردي،  جامع أحاديث الشيعة،  ج  (4
(،  1997 -دار السرية، )بريوت ،2مرتضى، مأساة الزهراء )عليها السالم(شبهات وردود ، ط السيد العاملي: (5

 .339، ص 1ج 
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مشيا على االقدام ماذا يريدون  ن املقصد االعلى هلؤالء النا  الذين يقطعون اميااًلإ
اىل معربين بفعلهم هذا عن حب يريدون به اال التقرب من اهلل تع االاهنم بعملهم هذا ؟ 

واضعني يف رغبتهم للتقرب من رام حببيبهم حممد)صلى اهلل عليه  ظاهر وصدق لرام.
ان يؤدوا صلواهتم يف اماكنهم ومل يتكبـدوا كـل هـذه املشـقة      فبإمكاهنمواله وسلم( واال 

والـه  لكن هو االشتياق للقاء الرب برفقـة احلبيـب املصطفى)صـلى اهلل عليـه      والعناء،
دوا ان يدخلوا على الرب تعاىل بربكة الرسول)صـلى اهلل عليـه   ارأوسلم(مصب الرمحة ف

اال يستح  كل ذلك ان يقطعوا كل هذه املسافات سـريا   واله وسلم(،وخيرجوا باملغفرة.
 .على االقدام

فعن االمام علي بن ايب طالب)عليه السالم(أنه سئل عن قول اهلل عز وجل )يـا أيهـا   
ا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهلل( قـال:  لـيس السـعي    الذين آمنو

االشتداد ولكن ميشون إليها مشيا. وعنه )عليه السالم(أنه كان ميشـي إىل اجلمعـة حافيـا    
ويعلــ  نعليــه بيــده اليســرى ويقـول:  إنــه مــوطن هلل وهــذا منــه )عليــه   تعظيمـا هلــا 

 .(1)السالم(تواضع هلل عز وجل

 اآلدابمعرفته من هذه الرواية انه )عليه السالم(كان مـن آدابـه ان يراعـي     مما جيدر
كيـف ال وهـو الـذي نـزل حبقـة       شأنه ان يقربه هلل تعاىل. مأمنمتجمال بكل  الشرعية،

لئك هم ْوأومن يوق ش  نفسه ف ويؤثرون على انفسهم ولو كان ام خصاصة،)) :هلهأوب
 .(2)((املفلحون

تكـاد تكـون طبيعيـة     ألهنـا ال تستح  ليس املدح فحسب واقعا ان مثل هذه االفع
لكـن مـن واجبنـا حنـن ان ال      املؤمنني )عليه السالم( وهو العابد الزاهـد،  ألمريبالنسبة 

                                                           

 .255، ص  82العالمة اجمللسي،  حبار األنوار ،  ج  (1
 .9ية احلشر: اآل (2
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عليها لنتعلم منها درو  االخالص ومـا تثمـره    وءدب لتسليط الضتفوتنا مثل هذا األ
 من حيازة العبد الفضل الكبري من وراء ذلك.

هلذا فان اخالقه )عليه السالم(من السمو والرفعة بان جتعلـه دائمـا يتـيقظ حلقيقـة     
وفوق هـذا فانـه )عليـه     اجلمعة مشيا على االقدام، ألداءالعبودية هلل تعاىل حبيث يسعى 

وليس هذا بغريب ان يصدر من رجل ورث اكـرم   السالم( تعظيما هلا  كان ميشي حافيا.
 .بوةاالخالق وارفعها يف بيت الن

هــ(كان  203او  202 -هــ 148وأن االمام علي بن موسى الرضا )عليه السالم( )
مما تلقته االمساع ونقلته األلسن يف بقاع األصقاع  ألنه .(1)قد خرج يوم العيد حافيا ماشيا

أن اخلليفة املأمون وجد يف يوم عيد احنراف مزاج أحدث عنـده ثقـال عـن اخلـروج إىل     
يب احلسن علي الرضا )عليه السالم(:  يا أبا احلسن ! قـم وصـل   الصالة بالنا ، فقال أل

بالنا ، فخرج الرضا )عليه السالم(وعليه قمـيص أبـيض، وعمامـة بيضـاء، ويف يـده      
قضيب، فأقبل ماشيا يؤم املصلى وهو يقول:  السالم على أبوي آدم ونوح السالم علـى  

م على عبـاد اهلل الصـاحلني   أبوي إبراهيم وإمساعيل السالم على أبوي حممد وعلي السال
 .(2)فلما رآه النا  أهرعوا إليه وانثالوا عليه لتقبيل يديه

ويبدو انه عندما اراد )عليه السالم( اخلروج كـان خروجـه كخـروج رسـول اهلل        
)صلى اهلل عليه وآله( وعلي )عليه السالم( " حبيث ملـا طلعـت الشـمس قـام فاغتسـل      

ألقى طرفا منها على صدره وطرفـا   -ما ذكرنا سابقاك –وتعمم بعمامة بيضاء من قطن 
بني كتفيه وتشمر، مث قال جلميع مواليه:  افعلوا مثل ما فعلت، مث أخذ بيـده عكـازا مث   

                                                           

هـ(،  عـوايل اللئـايل العزيزيـة يف    880األحسائي: حممد بن علي بن ابراهيم املعروف بابن ايب مجهور)ت، حنو  (1
االحاديث الدينية، حتقي : احلاج آقا جمتىب العراقي، تقدمي:السيد شهاب الـدين النجفـي املرعشـي، مطبعـة     

 .221، ص  2(،  ج 1983 -سيد الشهداء، )قم املقدسة
 .172 – 171،  ص 49ار األنوار،  ج اجمللسي،  حب (2
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خرج وهو حاف قد لر سراويله إىل نصف الساق وعليه ثيـاب مشـمرة، فلمـا مشـى     
جتاوبـه، والقـواد   ومشينا بني يديه وكرب أربع تكبريات فخيل لنـا أن السـماء واحليطـان    

والنا  على الباب قد هتيأوا ولبسوا السالح وتزينوا بأحسن الزينة، فلما طلعنا علـيهم  
اذه الصورة وطلع الرضا )عليه السالم( وقف على البـاب وقفـة مث قـال:  اهلل أكـرب اهلل     

واحلمد هلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب على ما هدانا، اهلل أكرب على ما رزقنا من ايمة األنعام، 
ت مرو بالبكاء والضجيج والصياح ملا عرععلى ما أبالنا نرفع اا أصواتنا قال ياسر:  فتر

نظروا إىل أيب احلسن )عليه السالم(، وسقط القواد عن دواام ورموا خبفافهم ملا رأوا أبـا  
احلسن )عليه السالم( حافيا وكان ميشي ويقـف يف كـل عشـر خطـوات ويكـرب ثـالث       

 .(1)مرات"

ومن هنا يفهم مـا   بدو انه)عليه السالم( كان قد بلغ من الرفعة والشرف والفضل،ي
قام به اجلميع من املوايل وممن شاهده ان يفعلوا ما كان يفعله)عليه السالم( كرامة وعـزة  

 وشرف للمناسبة وله )عليه السالم(رغبة يف االستزادة من االجر.

 

 مشيا على األقدام:  وسلم()صلى اهلل عليه واله خامسا: اتباع الرسول 

لقد ظفر التراث الفكري العريب اإلسالمي يف تارخيه الطويل املديـد، برجـال وقفـوا    
الدين وحفظه وصيانته مـن التلـف    ةأنفسهم وما لديهم من االمكانيات والطاقات خلدم

والعبث والدمار، واضافوا جبهودهم وراحتهم يف سبيله ما امكنهم من تقـدمي مـا تـوفر    
اعتهم واخذوا يتسابقون يف خدمة الدين والرسول)صلى اهلل عليه واله وسلم( رغم باستط

 الظروف واألحوال القاسية اليت كانت جتتازهم.

                                                           

هـــ(، جــواهر الكــالم يف شــرح شــرائع االســالم،   1222الشــيخ اجلواهري:حممــد حســن النجفــي )ت،  (1
 .372– 375، ص  11(، ج 1325 -، دار الكتب االسالمية، )طهر ان2حتقي :الشيخ عبا  القوجاين، ط
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فقد روي عن  االمام علي بن أيب طالب )عليه السالم( أنه قـال:  كنـت مـع الـنيب     
يل وقال:  يا )صلى اهلل عليه وآله وسلم( فسار مليا وهو راكب وسايرته ماشيا، فالتفت إ

فسـار مث   كما مشيت فقلت:  بل تركب وأنا أمشي..   علي اركب كما ركبت، وأمشِي
التفت إيل وقال:  يا علي اركب كما ركبت حىت أمشي كما مشيت، فأنت أخي، وابـن  

فسار مليا حـىت بلغنـا إىل    فقلت:  بل تركب وأمشي. وزوج ابنيت، وأبو سبطي. عمي،
ركاب ونزل، وأسبغ الوضـوء، وأسـبغت الوضـوء معـه، مث     غدير ماء، فثىن رجله من ال

صف قدميه وصلى، وصففت قدمي وصليت حذاءه، فبينا أنا ساجد، إذ قال:  يا علـي  
فرفعت رأسي فـإذا أنـا بنشـز مـن األرض، وإذا      ارفع رأسك، فانظر إىل هدية اهلل إليك.

هلل إليـك اركبـه.   عليه فر  بسرجه وجلامه، فقال )صلى اهلل عليه وآلـه(:  هـذا هديـة ا   
 .(1)فركبته وسرت مع النيب صلى اهلل عليه وآله 

)عليـه السـالم( الـذي كـان شـغوفا      ًا يبدو لنا من خالل هذه الرواية ان االمام عليـ 
 مبصاحبة الرسول االكرم)صلى اهلل عليه وآله(ابدى وبصورة جلية اىل سعادته اذه الرفقة،

الستمراره باملشي سريا على االقدام بالرغم مـن طلـب الرسـول     ًاولعل هذا يعطي مربر
ظهار رغبته بان يبقى على حاله مـن  إوجوابه املتكرر ب له، )صلى اهلل عليه وآله( املتكرر

 .املشي

مكانه )عليه السالم(ان تكون مصـاحبته الرسـول االكرم)صـلى اهلل    إيف الواقع كان ب
ومن هنا يفهم جوابه بـان   ظهار احلب للمحبوب،عليه وآله( راكبا، لكن هو التفاين يف ا

ننا شاهدنا كيـف امثـرت   إواذا ف يبقى على ما هو عليه ملا فيه من  كرامة وعزة وشرف،
فاحلقيقة اليت كان يعيشها االمام )عليه  هذه املشاعر احلقيقية من مكافأة منه جل  جالله.

                                                           

هـ(،  اخلرائج واجلرائ ،  573هبة اهلل بن احلسن)ت، سعيد بن عبد اهلل بن احلسني بن  قطب الدين الراوندي: (1
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عـاىل وحـب حبيبـه الرسـول     السالم(انه اراد السعادة اليت تكمـن حبـب اهلل سـبحانه وت   
 .(املصطفى )صلى اهلل عليه وآله

وصورة اخرى يف غزوة تبوك ختلف أبو ذر وأبطأ به بعريه، فحمل متاعه على ظهره 
وتبع أثر رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(ماشيا حىت حل  به، فلمـا رآه رسـول اهلل   

حـىت انـه    .(1)ث وحـده " قال:  " رحم اهلل أبا ذر ! ميشـي وحـده وميـوت وحـده ويبعـ     
 .(2)كان)رضوان اهلل عليه( يذهب من املدائن إىل الشام ماشيا وعليه كساء سراويل مشمرا

ذر ان حالة االحباط مل تعرف طريقها اليه بالرغم من ختلفـه عـن    يف موقف ايب ثريامل
يـده  فمعرفة ايب ذر مبا كـان ير  ركب الرسول)صلى اهلل عليه وآله(بعد ان ابطأت به دابته،

اىل ان يواصل االلتحاق بركـب الرسول)صـلى اهلل عليـه وآلـه(،لكن      هحقا كان قد دفع
لقد وصل رضوان اهلل تعـاىل عليـه مشـيا علـى االقـدام بعـد        السؤال هو كيف وصل؟

دفعته الرغبة احلقيقيـة يف نفسـه لاللتحـاق     االستعانة والتوكل على اهلل سبحانه وتعاىل.
وآله(،ولعل يف موقفه هذا جتسدت لنا صورة اخرى مـن صـور   بالرسول)صلى اهلل عليه 
وعـدم حرمـان نفسـه مـن مصـاحبة الرسول)صـلى اهلل عليـه         قوة االميان وقوة اليقني،

 وآله(وما فيها من طمأنينة والطمع باحلصول على االجر بالتقرب هلل تعاىل.

النيب صلى اهلل هنا بانه عندما كان االمام علي )عليه السالم(جيهز  وال با  ان نذكر
استأجر له ثالث رواحل للنيب )صلى  عليه وآله وسلم حني كان يف الغار ويأتيه بالطعام،

اهلل عليه وآله  وسلم(وأليب بكر ولدليلهم قلوصا، وخلفه الـنيب )صـلى اهلل عليـه وآلـه     
وسلم(خيرج إليه أهله فأخرجهم وأمره أن يؤدي عنه أمانته ووصايا كان يؤمتن عليـه مـن   

علي)عليه السالم( عنه أمانته كلها وأمره أن يضطجع على فراشه ليلـة خـرج     ىفادمال 
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وقال  له:  إن قريشا لن تفقدين ما رأوك فاضطجع علي )عليه السالم( على فراش الـنيب  
)صلى اهلل عليه وآله وسلم( فجعلت قـريش تطلـع علـى فراشـه فـريون عليـه رجـال        

لـه وسـلم( فلمـا أصـبحوا فـإذا هـو علي)عليـه        فيقولون:  إنه النيب )صلى اهلل عليه وآ
السالم(  فقالوا:  لو خرج حممد خلرج معه علي. فحبسهم اهلل عن طلب الـنيب )صـلى   
اهلل عليه وآله(حني رأوا عليا)عليه السالم(. و كـان أمـره الـنيب )صـلى اهلل عليـه وآلـه       

يـه أهلـه. وكـان     وسلم(أن يلقاه باملدينة فخرج )عليه السالم( يف طلبه بعد مـا أخـرج إل  
ميشي الليل ويكمن النهار حىت بلغ املدينة فلما بلغ النيب)صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(    
قدومه قال:  ادعوا يل عليا. فقالوا:  يا رسول اهلل ال يقدر ان  ميشي علـى رجليـه  فأتـاه    

رمحة  النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( فلما رآه النيب )صلى اهلل عليه وآله(اعتنقه وبكى
ى يف قدميه من الورم وأهنما يقطران دما ومس  رجليه ودعـا لـه فلـم يشـكهما     أله مما ر

مل يشعر االمام )عليه السالم(اال بالراحة بالرغم مـن     .(1)حىت استشهد )سالم اهلل عليه(
اجهاد نفسه الشريفة حبيث وصل به حد  االجهاد اىل انـه مل يـتمكن مـن املشـي لتـورم      

طران دما بنفسي هو)عليه السالم( وبايب وامي.    فقد جاهد مبا وهبـه  واخذت تق يهقدم
فادى مهمته على  اهلل تعاىل من طاقات حىت اوصل ما كلف به من ايصال اهله اىل املدينة،

مبا كان يالقي لسبب مباشر اال وهـو انـه    والتعب غري مبال  باألملويرضى ، خري ما يكون
املشي وتكررت مرارا وتكرارا عرب التاريخ ووصل  اهل للمسؤولية حقا. واستمرت حالة

االمر اىل زيارة الرسول االكرم )صلى اهلل عليه وآله( مشيا وحفاة ذهابـا اليـه )صـلى اهلل    
هـ(  473فعلى سبيل املثال ان  عبد احلي العكري الدمشقي )ت، سنة  عليه وآله(وايابا.

الـنيب )صـلى اهلل عليـه والـه      كان يعتمر يف كل يوم ثالث عمر على رجليه، وكان يزور

                                                           

حممد  هـ(،  مناقب اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم(،  حتقي :300حممد بن سليمان )ت، يف حدود  الكويف: (1
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 يءوغـري ذلـك مـن االمثلـة الشـ     ، (1)وسلم( يف كل سنة من مكة حافيا ذاهبا وراجعـا  
 الكثري.
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 الفصل الثاني

ايقونات سالم إلحياء شعيرة المشي على األقدام في 

 )عليه السالم(زيارة االمام 

 

 : )عليه السالم(بي طالبأوال: المشي على االقدام لزيارة االمام علي بن أ

ل بيت الرسول )صلى يبحثون املزيد من مظاهر ابداء حبهم آل ونكثريا ما كان املوال
ولعـل مـن بينـها     اهلل عليه واله وسلم(ملا يف ذلك من ابعاد حتق  يف معناها السعادة هلم،

فقد قال ابن مارد أليب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق  (.زيارة امري املؤمنني)عليه السالم
فقال:  يا ابن مارد من زار  )عليهما السالم(: ما ملن زار جدك أمري املؤمنني عليه السالم؟

جدي عارفا حبقه كتب اهلل له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة مربورة، واهلل يا ابن مـارد  
 ،(1)ملؤمنني )عليه السالم(ماشـيا كـان أو راكبـا   ما تطعم النار قدما تغريت يف زيارة أمري ا

 .(2)ومما ورد لزيارته )عليه السالم(ان يرد اليه  ماشيا من حيث أمكن السعي

فعن احلسني بن إمساعيل الصرييف عن أيب عبد اهلل )عليه السالم(قال:  من زار أمـري  
ا رجـع ماشـيا   املؤمنني )عليه السالم( ماشيا كتب اهلل له بكل خطوة حجة وعمـرة، فـإذ  

كتب اهلل له بكل خطوة حجتني وعمرتني. وعن الصادق )عليه السالم(:  مـن زار أمـري   
املؤمنني علي بن أيب طالب )عليه السالم(عارفا حبقه كتب له بكل خطوة حجـة مقبولـة   
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وعمرة مربورة، واهلل ما يطعـم اهلل النـار قـدما تغـربت يف زيـارة أمـري املـؤمنني )عليـه         
 .(1)ان أو راكباالسالم(ماشيا ك

هـ( مشهد االمام علـي وولـده احلسـني     435فقد  زار جالل الدولة البويهي )ت، 
)عليهما السالم(، وكان ميشي حافيا قبل أن يصل إىل كل مشـهد منـهما حنـو فرسـخ،     

 .(2)هوكان يفعل ذلك تدينا من

 واقعا ان هذه الرواية تشري اىل قصة ذلك املوايل الـيت سـتبقى تسـري مـع خطـوات     
حبيث انه كـان   عن عمله، ًاحىت ان جالل الدولة كان  يبدو واثقا مما يقوم به راض الزمن،

 ألمريويكرر هذا العمل عند زيارته  جيمع مع املشي التحفي وميشي من على بعد فرسخ،
املؤمنني)عليه السالم(وسيد الشهداء)عليه السالم(،وعلى ذلك فان حالة املشي على هذه 

غايتها تناسي ذاته وسالحه يف ذلك هو االخالص يف النية قبل  لديه، الكيفية كانت عادة
 وقوة القلب. العمل بثبات القدم،

كما أن سلطان الروم سلطان سليمان الذي أجرى املاء من الفرات إىل مشهد االمام 
أيب عبد اهلل )عليه السالم(، وهو النهر املوسوم باحلسينية ملا أتى إىل زيارة أمـري املـؤمنني   
)عليه السالم(، وصار بالقرب من املشهد الشريف نزل عن فرسه وقصد زيارته ماشـيا،  
فغضب املفيت وهو قاضي العسكر، ألنه كان ناصبيا، وقال:  أنت سلطان يف احلياة وعلي 

 بن أيب طالب خليفة مات فكيف متشي لزيارته؟ وكيف مل تب  راكبا ؟ فتجاذبا الكالم.

ل بالقرآن يتض  لك حقيقـة احلـال،   ائشاكا يف كالمي فتففقال له املفيت:  إن كنت 
نك بالواد املقد  طوى(. فالتفـت  إفلما فت  القرآن كانت اآلية هكذا:  )فاخلع نعليك 
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ة نزع النعل واملشـي حافيـا إىل الروضـة، وقـد     دإىل املفيت وقال:  ما زادنا كالمك إال زيا
  .(1)أصابت األرض قدميه جبراح

لعـل منـها    لة،أمن مس ألكثرعند هذه الرواية ملا فيها من اشارات يفوتنا الوقوف  ال
 جع املخـالفني ملنهجـه.  ضـ زالت وستبقى تقض م ماهذه االسطورة اليت كانت و "علي"

وامللفت يف الرواية مصاحبة االضداد)املوايل واملخالف( يف موقف واحد،)السلطان املوايل( 
 .(و)املفيت املخالف

ــلطان    ــال الس ــان ح ــأن لس ــت)عليهم   وك ــن ال البي ــتلهمها م ــوة اس ــث دع يب
 هلل تعـاىل.  ًاالسالم(مفادها: ليتكاتف الفرد مع نفسه اوال ومع االخر ونصب  مجيعا ملكـ 

بـل   احتقـار ملخالفـة املفـيت لـه،     واخلل  الرفيع لدى السلطان حبيث مل يبد أي استياء او
لى ثقـة بـان نتيجـة     ولعله كان ع بالعكس من ذلك متاما تقبل ما بدر منه برحابة صدر،

بالتوكـل   ًان ما يقـوم بـه كـان مرتبطـ    أل ل بالقرآن الكرمي  ستكون حامسة لصاحله،ائالتف
ومن جهة اخـرى   .(واالطمئنان هلل تعاىل ورسوله وال بيته)عليه وعليهم الصالة والسالم

فان النقاء وصفاء النية واالميان احلقيقي لدى السلطان جعله حيق  مـا اراد مـن انتصـار    
وما زاده هذا املوقف اال يقينا  حقيقي وبدون جهد او تعب لقيامه مبمارسة شعرية املشي.

يدفعه نسيان الـذات للوصـول    حىت اصيب جبروح، بعمله وزاد على ذلك املشي حافيا،
 جل ذلك.أىل معشوقه وفناء نفسه من إ

املشاة وال خيفى على احد ان النجف  بدت وضاءة وسط البادية يف رواء وبري  يراه 
من احلجاج حمط آماهلم وموضع عقيدهتم وفخارهم وكثري منهم يقوم من بغـداد ميشـون   
على األقدام وكم أجهد منهم اإلعياء واجلوع فماتوا يف الطري . فقد يراه املشاة والركبان 
من الزوار حمط آماهلم وموضع عقيدهتم وفخارهم من مجيع املسلمني وال غـرو أن يـروه   
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نو الرسول وزوج البتول ومن قام االسالم بسـيفه ومـن هـو جممـع     كذلك وهو مرقد ص
 .(1)الفضائل واملناقب فح  له أن يكون حمط اآلمال وموضع العز والفخار لكل مسلم

 مشيا على األقدام: )عليهما السالم(ثانيا: زيارة االمام الحسين بن علي 

ن مراسم عاشوراء تشمل أنواعا متعددة من األعمال.. وقبل أن حيكم عليها األخوة إ
املنتقدون ينبغي أن يتعرفوا عليها، ويتفهمـوا عمقهـا يف اجلمـاهري الشـيعية، وتأثريهـا      
اإلجيايب فيهم. وال جند فيها ما يربر غيظ املغتاظني منها، وال وقوفهم ضـدها، ألهنـا مـن    

ة يف االلتفاف حول مقدساهتا، بالشكل الذي تعتقد به وتتقرب ثروات الشعوب اإلسالمي
فيه إىل اهلل تعاىل. وقد تبلغ هذه املراسم عشرين نوعا، ومنها الذهاب مشيا على األقـدام  
إىل زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم(، وهذه عادة أوسع ما تكون يف زيـارة األربعـني يف   

ض السنة، من حمافظات العراق املختلفـة مشـيا   العراق، حيث تتجه ماليني الشيعة وبع
 .(2)كيلومتر 500على األقدام إىل كربالء  املقدسة، وتصل بعض املسافات إىل 

وهي من أعظم السنن اليت نطقت اا الروايات املروية عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله 
عت أبا عبد اهلل وسّلم(واألئمة الطاهرين )عليهم السالم(ففي رواية أيب الصامت قال:  مس

)عليه السالم(وهو يقول:  " َمْن أتى قرب احلسني )عليه السالم(ماشيًا كتب اهلل لـه بكـل   
عنه الف سيئة، ورفع له الف درجة، فإذا أتيت الفرات فاغتسل  اخطوة الف حسنة، وحم

وعّل  نعليك، وامش حافيًا، وامش مشي العبد الذليل، فإذا أتيـت بـاب احلـائر فكـرب     
 ." اربعًا

ويف رواية أيب سعيد القاضي قال:  دخلت على أيب عبد اهلل )عليه السالم( يف غرفـة  
له فسمعته يقول:  " َمْن أتى قرب احلسني ماشيًا كتب اهلل لـه بكـل خطـوة وبكـل قـدم      

 ." يرفعها ويضعها عت  رقبة من ولد إمساعيل
                                                           

 .29،  ص 1األمني، أعيان الشيعة،  حتقي : حسن االمني،  دار التعارف، )بريوت ، بال تا(، ج  ( 1
 .184  - 181، ص 9(، ج 2000 -العاملي،  االنتصار،  دار السرية، )بريوت ( 2
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ال:  " يـا علـي زر   ويف رواية علي بن ميمون الصائغ عن أيب عبد اهلل عليه السالم ق
تدعه. قلت:  ما ملن زاره من الثواب ؟ قال:  َمْن أتاه ماشيًا كتب اهلل له بكل  احلسني وال

 .(1)عنه سيئة، وترفع له درجة " اخطوة حسنة، وحم

 فعن املفضل بن عمر، عن جابر اجلعفي قال:  قـال أبـو عبـد اهلل )عليـه السـالم(     
عليه السالم ؟ قال:  قلت:  بأيب أنت وأمـي يـوم   للمفضل:  كم بينك وبني قرب احلسني 

قال:  فقال:  أال أبشرك أال أفرحك ببعض  قال:  فتزوره ؟ فقال:  نعم. وبعض يوم آخر.
ثوابه ؟ قلت:  بلى جعلت فداك، قال:  فقـال يل:  إن الرجـل مـنكم ليأخـذ يف جهـازه      

راكبا " أو ماشيا " وكل  ويتهيأ لزيارته فيتباشر به أهل السماء، فإذا خرج من باب مزنله
 . (2)اهلل به أربعة آالف ملك من املالئكة يصلون عليه حىت يوايف احلسني )عليـه السـالم(  

وعن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال:  من أتى احلسني)عليه السالم(ماشيا " كتب اهلل لـه  
رات بكل خطوة ألف حسنة وحما عنه ألف سيئة ورفع له ألـف درجـة، فـإذا أتيـت الفـ     

فاغتسل وعل  نعليك وامش حافيا "، وامش مشي العبد الذليل فإذا أتيت بـاب احلـري   
وعن علي بن ميمون الصائغ، عـن   .(3)فكرب اهلل أربعا " وصل عنده واسئل اهلل حاجتك

أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال:  يا علي زر احلسني وال تدعه قال:  قلت:  ما ملن أتاه من 
ن أتاه ماشيا " كتب اهلل له بكل خطوة حسنة و حما عنه سيئة ورفع لـه  الثواب ؟ قال:  م

درجة فإذا أتاه وكل اهلل به ملكني يكتبان ما خرج من فيه من خري، وال يكتبان ما خيـرج  
من فيه من سيئ وال غري ذلك، فإذا انصرف ودعوه وقالوا:  يا ويل اهلل مغفور لـك أنـت   

                                                           

اسني املوسوي، مطبعـة  الطربسي،  النجم الثاقب  يف احوال احلجة الغائب "عجل اهلل فرجه"، حتقي :السيد ي (1
 .20 – 12، ص 1هـ(،  ج 1415 -مهر، )قم املقدسة

 -هـ(،  املزار،  حتقي : جـواد القيـومي االصـفهاين،  )قـم املقدسـة     2املشهدي:الشيخ حممد بن جعفر)ت، ق (2
 .125 – 123،  ص 98  اجمللسي،  حبار األنوار، ج 437 – 434هـ(، ص 1419

 .172،  ص 98اجمللسي،  حبار األنوار، ج  (3
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يت رسوله واهلل ال ترى النار بعينـك أبـدا "   من حزب اهلل وحزب رسوله وحزب أهل ب
 .(1)وال تراك وال تطعمك أبدا "

وعن أمحد بن بشري السراج عن أيب سعيد القاضي قال:  دخلت علـى أيب عبـد اهلل   
)عليه السالم(يف غريفة له وعنده مرازم فسمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول:  من أتى 

قدم يرفعها ويضعها عت  رقبـة مـن ولـد إمساعيـل،      قرب احلسني ماشيا كتب اهلل له بكل
ومن أتاه يف سفينة فكفئت ام سفينتهم نادى مناد مـن السـماء:  طبـتم وطابـت لكـم      

 .(2)اجلنة

كل هذه الروايات وغريها الكثري الكثري الذي يشيد بفضل وثواب زيـارة املـوىل ايب   
ام)عليه السـالم( خمتلفـون عـن    عبد اهلل احلسني)عليه السالم(امنا تشري اىل ان عشاق االم

غريهم بالتميز من خالل ارتباطهم به)عليه السالم(.وان االحسا  الذي ينبعث فيهم امنا 
فترتب على ذلـك فـيض   ، وقوده من جذوة ذلك االمام الذي وهب روحه وكل ما ميلك

جـد  اذ و من احلب االهلي له)عليه السالم(مما خل  نتائج اجيابية يف شعور وسلوك االفراد.
 .لئك احملبني فيه غايتهم املنشودة فشدوا رحاهلم اليه مشيا على االقداموا

فقد كان السلطان جالل الدولة أبو طاهر بن ااء الدولة بن عضد الدولـة بـن بويـه    
هـ( يزور الصاحلني، وزار مرة مشهد االمـام علـي وولـده احلسـني      435الديلمي )ت، 

أن يصل إىل كل مشـهد منـهما حنـو فرسـخ،      )عليهما السالم(، وكان ميشي حافيا قبل
 .(3)-كما ذكرنا سابقا -يفعل ذلك تدينا " 

"يفعل ذلك تدينا" مـا اروعهـا مـن عبـارة تشـد       لقد ورد يف الرواية السابقة عبارة
االذهان والقلوب معا اىل هذا الركن الروحي للحياة املتزنة من خال جتسيد العالقـة مـع   

                                                           

 .25 – 24،  ص 98اجمللسي،  حبار األنوار،  ج  (1
 .32،  ص  98اجمللسي،  حبار األنوار ،  ج  (2
 .142  مغنية،  الشيعة يف امليزان ،  ص  197ص - 4األمني،  أعيان الشيعة،  ج  (3



﴿386﴾ 
 

بالسـري خبطـى    ةالعالقة مع الرب تعاىل تعطيه هذه الطمأنينـ ث ان يحب الرب جل جالله.
 .اميانية والتحرر من قيود احلياة لالنطالق حنو املعشوق

والروايات الواردة يف املشي إىل زيـارة سـيد الشـهداء أيب عبـد اهلل احلسـني )عليـه       
ق الّسالم( كثرية جّدًا،   وورد يف صحيحة احلسن بن علي الوشـاء الـيت رواهـا الصـدو    

)قّد  سّره( يف ثواب األعمال ورواها أيضًا ابن قولويه )قّد  سّره( يف كتاب املزار بسند 
صحي ، قال:  قلت للرضا )عليه الّسالم(:  ما ملن أتى قرب أحد من األئمة ؟ قال )عليـه  
الّسالم(:  له مثل ما ملن أتى قرب أيب عبد اهلل )عليه الّسالم(. قلـت:  مـا ملـن زار قـرب أيب     

قال:  مثل ما ملن زار قرب أيب عبد اهلل )عليه الّسالم(. وظاهر هذه  سن )عليه الّسالم(؟ احل
الرواية القريب من التصري  أن السؤال األول راجع إىل ثواب اإلتيان، فإذا كان املشـي يف  
اإلتيان لزيارة أيب عبد اهلل )عليه الّسالم( أفضـل مـن الركـوب لزيارتـه، كمـا أشـرنا إىل       

فيه، فيكون الثواب يف اإلتيان لزيارة سائر األئمة )عليهم الّسالم( مشيًا وركوبـًا   الروايات
 كاإلتيان لزيارة أيب عبد اهلل )عليه الّسالم(.

وعن احلسني بن  ثوير بن أيب فاختة قال:  قـال أبـو عبـد اهلل )عليـه السـالم(:  يـا       
عليهمـا(إن كـان    حسني من خرج من مزنله يريد زيارة احلسني بن علـي )صـلوات اهلل  

ماشيا كتب اهلل له بكل خطوة حسنة  وحط اا عنه سيئة، وإن كان راكبـا كتـب اهلل لـه    
بكل خطوة حسنة وحط اا عنـه سـيئة حـىت صـار يف احلـائر كتبـه اهلل مـن املفلحـني         
املنجحني. فإذا  قضى مناسكه كتبه اهلل من الفائزين حىت إذا أراد االنصراف أتـاه ملـك   

ل اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(يقرئك السالم ويقـول لـك:  اسـتأنف    فقال:  إن رسو
وشـديد   وكـان املتوكـل العباسـي كـثري العـداوة،      .(1)العمل فقد غفر اهلل لك ما مضى

البغض ألهل بيت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، وهو الذي أمر احلارثني حبـرث قـرب   
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خيفوا آثاره، وأن جيروا عليـه املـاء مـن النـهر     احلسني )عليه السالم(، وإن خيربوا بنيانه و
العلقمي حبيث ال تبقى له أثر وال أحد يقف له على خرب وتوعد النا  بالقتل ملـن زار  
قربه، وجعل رصدا من أجناده، وأوصاهم كل من وجدمتوه يريد زيـارة احلسـني )عليـه    

ل اهلل )صـلى اهلل عليـه   السالم( فاقتلوه، يريد بذلك إطفاء نور اهلل وإخفاء آثار ذرية رسو
وآله وسلم(، فبلغ اخلرب إىل رجل من أهل اخلري يقال له:  زيد اجملنون، ولكنـه ذو عقـل   
سديد، ورأي رشيد، وإمنا لقب باجملنون ألنه أفحم كل لبيب وقطـع حجـة كـل أديـب،     
وكان ال يعي من اجلواب وال ميل من اخلطاب. فسمع خبراب بنيان قـرب احلسـني )عليـه    

وحرث مكانه، فعظم ذلك عليه واشتد حزنه وجتدد مصابه لسيده احلسني )عليه السالم(
السالم(، وكان مسكنه يومئذ مبصر، فلما غلب عليه الوجد والغرام حلـرث قـرب اإلمـام    

حزينا  ي)عليه السالم( خرج من مصر ماشيا هائما على وجهه شاكيا وجده إىل ربه، وبق
يومئذ بالكوفة، فلقيه زيد اجملنون وسلم عليه فـرد  كئيبا حىت بلغ الكوفة، وكان البهلول 

 عليه السالم، فقال له البهلول:  من أين لك معرفيت ومل ترين قط؟  

فقال زيد:  يا هذا اعلم أن قلوب املؤمنني جنود جمندة ما تعارف منها ائتلـف ومـا   
دابـة وال  تناكر منها اختلف، فقال له البهلول:  يا زيد ما الذي أخرجك من بالدك بغري 

 مركوب ؟

فقال:  واهلل ما خرجت إال من شدة وجدي وحزين وقد بلغين أن هذا اللعـني أمـر   
حبرث قرب احلسني )عليه السالم(وخراب بنيانه وقتل زواره، فهـذا الـذي أخـرجين مـن     
موطين ونقص عيشي وأجرى دموعي وأقل هجوعي، فقال البهلول:  وأنـا واهلل كـذلك   

فأخذ (. ىل كربالء لنشاهد قبور أوالد علي املرتضى )عليه السالمفقال له:  قم بنا منضي إ
كل بيد صاحبه حىت وصال إىل قرب احلسني)عليه السالم(، وإذا هو على حالـه مل يـتغري،   
وقد هدموا بنيانه، وكلما أجروا عليه املاء غار وحار واستدار بقدرة العزيـز اجلبـار، ومل   

السالم(، وكان القـرب الشـريف إذا جـاءه املـاء      يصل قطرة واحدة إىل قرب احلسني )عليه
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يرتفع أرضه بإذن اهلل تعاىل فتعجب زيد اجملنون مما شاهده وقال:  انظر يا الـول يريـدون   
 .(1)نور اهلل بأفواههم ويأىب اهلل إال أن يتم نوره ولو كره املشركون ليطفئوا

ممـن يعشـقونه    ادلألفـر نه حب احلسني)عليه السالم( الذي مجع الصحبة الصاحلة إ
ويفنون وجودهم من اجل دميومـة حبـهم وحـب زيارتـه )عليـه السـالم(،فقد قطعـوا        

مـواجهني كـل    املسافات جملرد ختيلهم ما كان قد يصيب قربه )عليه السـالم(من ضـرر،  
وكـان   واضعني نصب اعينهم الوصول اىل كعبة االحرار، الصعوبات اليت قد تواجههم،

الهنم كانوا قد اودعوا قلوام لدى حبيبـهم   سعادهتم وراحتهم.هذا غاية ما يريدونه وفيه 
سيد الشهداء  )عليه السالم(،وكم وكم وكم من حبيب وعاش  لك سيدي وموالي قد 

 .عندك وعاد لبالده وكل كيانه تركه عندك هترك قلبه وروح

واستمرت زيارة احلسني)عليه السالم(على مر العصور فعلى سبيل املثال  كان علي 
حممد يزور احلسني )عليه السالم(يف كل شهر، مث كرب سنه وضعف جسـمه وانقطـع    بن

وعلي بـن  .(2)عنه مدة، مث وقع إليه أهنا آخر سين عمره، فحمل على نفسه وخرج ماشيا
هــ(   1290الصاحل الصفي احلاج مريزا خليل الطهراين املتوطن يف أرض الغـري، )ت،  

ه لواإلعراض عن زخارف الدنيا مقاما ال حيوم حوكان فقيها  رجاليا، وقد بلغ من الزهد 
ماشـيا    -يف الزيارات املخصوصـة   -اخليال. كان يزور أبا عبد اهلل احلسني)عليه السالم( 

واحلاج مال علي ابن مريزا خليل الطبيب الطهراين  .(3)إىل أن طعن يف السن وفارقته القوة
لمـاء وعبـادهم. كـان يـزور     هـ( كان من زهـاد الع 1292املتوطن بالنجف األشرف)ت،

                                                           

البحراين: الشيخ عبد اهلل ، عوامل العلوم واملعارف واالحوال وااليات واالخبار واالقوال ، االمام احلسني عليـه   (1
، ص 17هــ(، ج 1407 -السالم،  حتقي : مدرسة االمام املهدي عليه السالم، مطبعة امـري، ) قـم املقدسـة   

728 – 729. 
ل آهـ(،  الدروع الواقية،  حتقي : مؤسسـة  224السد رضي الدين على بن موسى )ت،  السيد ابن طاوو : (2

 .77 – 75هـ(،  ص 1414 -البيت عليهم السالم، )قم املقدسة
 -الطربسي،  خامتة مستدرك الوسائل، حتقي : مؤسسة ال البيت عليهم السالم، مطبعة ستارة، )قـم املقدسـة   (3
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و الشيخ احلسني بن حمّمد تقـي بـن   ، (1)احلسني )عليه السالم( يف أغلب الزيارات ماشيا
 .هـ( 1320علي حمّمد النوري الطربسي  قد  سره)ت،

كما وردت سابقا يف استحباب احلج مشيًا وكذلك زيارة أمري  -الروايات مستفيضة 
السنة املتعارفة عند املتشرعني القيام اذه الشعرية ، ولذلك كانت -املؤمنني عليه السالم 

اإلهلية أحسن قيام. ولكن يبدو ان هذه السنة حذفت مـن االعمـال العامـة ككـثري مـن      
املستحبات اليت تركت امهاال وتكاسال، ولكن الشيخ احلسني بن حمّمـد تقـي بـن علـي     

بالشـعائر اإلهليـة املتروكـة    حمّمد النوري الطربسي كان مّهه احياء السنن الداثرة والقيـام  
 ." فكان" مما سّنه يف تلك األعوام:  زيارة سيد الشهداء مشيًا على االقدام

فقد كان ذلك يف عصر الشيخ األنصاري من سنن األخيار وأعظم الشـعائر. لكـن   
 من النا ، فكان العـازم علـى   نيترك يف األخري وصار من عالئم الفقر وخصائص األدن

ا  ملا يف ذلك من الذل والعار، فلّما رأى الشـيخ  النـوري ضـعف    ذلك يتخفى عن الن
هذا االمر اهتم له والتزمه فكان يف خصوص زيارة عيد األضحى يكتري بعض الـدواب  
حلمل األثقال واألمتعة وميشي هو وصحبه. لكنه لضعف مزاجه ال يستطيع قطع املسافة 

أهله بل يقضي يف الطري  ثالث  من النجف إىل كربالء مببيت ليلة كما هو املرسوم عند
ليال يبيت األوىل يف )املصلى( والثانية يف )خان النصف( والثالثة يف )خان النخيلة( فيصل 
كربالء يف الرابعة، ويكون مشيه كل يوم ربع الطريـ  نصـفه صـبحًا، ونصـفه عصـرًا،      

. ويف الفريضة وتناول الغذاء يف ظـالل خيمـة حيملـها معـه     ألداءويستري  وسط الطري  
، وذهب مـا كـان يف ذلـك مـن     باألمرالسنة الثانية والثالثة زادت رغبة النا  والصلحاء 

اإلهانة والذل إىل ان صار عدد اخليم يف بعض السنني أزيد من ثالثني لكل واحـدة بـني   
العشرين، والثالثني نفرًا(. ويف الواقع ان هـذه الشـعرية اإلهليـة ترسـخت بعـد الشـيخ       

ولت مبرور الزمن إىل ظاهرة سياسية خطرة على الوجود العلماين النوري قد  سره وحت

                                                           

 .240، ص 8االمني، اعيان الشيعة، ج (1
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بالنظم السياسية العلمانية اليت حكمت العراق ان تقف امام هذه الظاهرة  ابالعراق مما دع
 .(1)بشدة

يبدو ان سنة الزمن تدور بنفس احللقة فتعيد الكثري مـن االمـور لكـن بشـخوص     
يف اجلوهر. فقد تكررت عملية منع الـزوار  ولكن هي هي  يف املظهر، ةومسميات خمتلف

للذهاب اىل مرقد سيد الشهداء)عليه السالم( لكن يأىب اهلل اال ان يتم نوره. مث ان الروايـة  
فيها الكثري مما جيب االلتفاف اليه والوقوف عنده، ولعل من بني ذلك هو ضرورة حـث  

النسيان واالنـدثار وازاحـة    النا  اىل اداء وتفعيل هذه الشعائر حفاظا هلا وعليها من يد
والتشديد على امهيـة التحـرر مـن تلـك      البايل من االفكار اللصيقة اا والدخيلة عليها.

االنفس كما  وتأهيلوتشحيذ اهلمم  اخلرافات اليت تبعث من هنا وهناك لتشويه الشعائر.
  .فعل الشيخ النوري

احلسـني)عليه السـالم(باهنم ال   فلم يستوعب الطغاة  يف كل العصور الذين حارام 
يستطيعون ان يوقفوا نبض احلسني)عليه السالم(يف قلوب عشاقه مهما حاولوا وعلى مر 

ومضة العش  وعدم  ضهلذا فقد استوجب الظرف ان يظهر يف كل وقت من يوق الدهر.
 قطع هذه الشعائر.

ربسـي كـان   لذا شاهدنا بان الشيخ احلسني بن حمّمد تقي بن علي حمّمد النوري الط
 لـذا  حاول من حاول ان خيفيهـا.  آلخرموجودة اال اهنا لسبب او  ألهدافقد بعث احلياة 

وزرع بـذور االمـل يف    فقد قام خبطواته الذهبية اليت اعادت هلذه الشعرية بقـاء وجودهـا  
النفو   متخطية كل الصعوبات وصوال اىل سر السعادة مبواصـلة احلبيـب متجـاوزين    

الستلهام العطاء من منبعـه اال وهـو    ًاروح العطاء بل جعلها سلمالعقبات اليت تسلب 
املعشوق االزيل )احلسني(.غري مستسلمني لليأ  الذي ادى اىل ركود ممارسة هذه الشعري 

                                                           

 .20 – 12، ص 1الطربسي،  النجم الثاقب،  ج  (1
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والسيد حسني بن حممد بن علي املريزا حسـني ابـن الطبيـب املـريزا      للفهم اخلاطئ هلا
جفـي املسـكن واملـدفن املعـروف خبليفـة      خليل بن املريزا إبراهيم الطهراين األصـل الن 

( كان عاملا فقيها مدرسا اال انه مل يـدر  غـري   1322سلطان أو سلطان العلماء  )ت،   
 .(1)الفقه زاهدا عابدا كثري التهجد ميشي على قدميه لزيارة احلسني )عليه السالم(

 

 

 هـ(114 -هـ51) )عليه السالم(ثالثا: المشي لزيارة اإلمام محمد بن علي الباقر

يف عهد االمام الباقر)عليه السالم(دخل قادم من خراسان عليه )عليه السالم(ماشـيا  
فأخرج رجليه وقد تغلفتا وقال:  أما واهلل ما جاء يب من حيـث جئـت إال حـبكم أهـل     
البيت، فقال أبو جعفر )عليه السالم(:  واهلل لو أحبنا حجر حشره اهلل معنا، وهل الدين 

؟ إن اهلل يقول:  )قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل( وقال:  )فيحبـون  إال احلب 
 .(2)من هاجر إليهم( وهل الدين إال احلب

يبدو لنا من هذا الرواية ان سر هذا االمل الذي يتكبده املاشي امنا يكمن يف الوصـول  
هم افضـل الصـالة   اىل غاية سامية يف هناية الطري  حيث حب ال بيت النبوة )عليه وعلي

والسالم(،حيث جماهدة النفس  وتسخري االقدام بل كل البدن للوصول اىل مقـام البقـاء   
بفناء اجلسم من اجل احلبيب اال وهو االمام )عليه السالم(. واال فان املسافة من خراسان 

نـت  اىل االمام الباقر)عليه السالم( ليس اينة اذا كانت سريا على دابة فكيف احلال اذا كا
االن طري  السائرين اىل مودة ال البيت )عليهم السالم(كان يسـتح    مشيا على االقدام.

 .يبذل من معاناة ما

                                                           

 .10،  ص 2األمني،  أعيان الشيعة،  ج  (1
 .95،  ص 27اجمللسي،  حبار األنوار،  ج  (2
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 هـ(113 -هـ121)عليه السالم()رابعا:  مشي االمام موسى بن جعفر الكاظم

ما يف عهد االمام الكاظم )عليه السالم(ان هناك من يرشـد اىل الـذهاب اليه)عليـه    أ
يأتيه  ولو ماشيا على االرجل، فإن مل يقدر فحبوا على الركب، فإن مل يقدر السالم(، بان 

.  ولعل يف ذلك ارشاد -كما سيأيت ذكره –فزحفا على االست، فإن مل يقدر فعلى الوجه 
واض  وصري  بان طري  السائرين اىل اهلل تعاىل يكمن يف معرفة ائمـة العصـر )علـيهم    

البرار الذين ال يسألون كيف الوصـول بقـدر مـا كـان     لئك اوالسالم(لذا فهو حيتاج اىل ا
 يهمهم الوصول حبد ذاته.

فعن يعقوب بن جعفر بـن إبـراهيم قـال:  كنـت عنـد أيب احلسـن موسـى)عليه        
السالم(إذ أتاه رجل نصراين وحنن معه بالعريض، فقال له النصراين:  إين أتيتك مـن بلـد   

شدين إىل خري األديان وإىل خري العباد بعيد وسفر شاق وسألت ريب منذ ثالثني سنة أن ير
وأعلمهم، وأتاين آت يف النوم فوصف يل رجال بعليا دمش  فانطلقت حىت أتيته فكلمته 
فقال:  أنا أعلم أهل ديين وغريي أعلم مين. فقلت:  أرشدين إىل من هو أعلم منك فـاين  

مري داود، وقرأت ال أستعظم السفر وال تبعد علي الشقة، ولقد قرأت اإلجنيل كلها ومزا
أربعة أسفار من التوراة وقرأت ظاهر القرآن حىت استوعبته كله، فقال يل العامل:  إن كنت 
تريد علم النصرانية فأنا أعلم العرب والعجم اا، وإن كنت تريد علم اليهود فباطي بن 
لم شراحيل السامري أعلم النا  اا اليوم، وإن كنت تريد علم االسالم وعلم التوراة وع

اإلجنيل والزبور وكتاب هود وكلما انزل على نيب من األنبياء يف دهرك ودهر غريك، ومـا  
وشـفاء   يءنزل من السماء من خري فعلمه أحد أو مل يعلم بـه أحـد فيـه تبيـان كـل شـ      

للعاملني، وروح ملن استروح إليه، وبصرية ملن أراد اهلل به خريا وأنس إىل احل  فأرشـدك  
ا على رجليك، فإن مل تقدر فحبوا على ركبتيك، فإن مل تقدر فزحفـا  ولو ماشي فآتهإليه، 

على استك، فإن مل تقدر فعلى وجهك. فقلت:  ال بل أنا أقـدر علـى املسـري يف البـدن     
واملال، قال:  فانطل  من فورك حىت تأيت يثرب، فقلت:  ال أعرف يثرب، فقال:  فانطل  

هو النيب العريب اهلالي فإذا دخلتـها فسـل   حىت تأيت مدينة النيب الذي بعث يف العرب، و
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عن بين غنم بن مالك بن النجـار، وهـو عنـد بـاب مسـجدها وأظهـر بـزة النصـرانية         
وحليتها، فان واليها يتشدد عليهم واخلليفة أشد، مث تسأل عن بين عمـرو بـن مبـذول،    

ضـر،  وهو ببقيع الزبري مث تسأل عن موسى بن جعفر وأين مزنله وأين هو مسـافر أم حا 
فإن كان مسافرا فاحلقه فان سفره أقرب مما ضربت إليه، مث أعلمه أن مطران عليا الغوطة. 
غوطة دمش  هو الذي أرشدين إليك، وهو يقرئك السالم كثريا ويقول لـك:  إين ألكثـر   
مناجاة ريب أن جيعل إسالمي على يديك. فقص هـذه القصـة وهـو قـائم معتمـد علـى       

يا سيدي كفرت لك وجلست فقال:  آذن لك أن جتلس وال عصاه، مث قال:  إن أذنت يل 
آذن لك أن تكفر، فجلس مث ألقى عنه برنسه، مث قال:  جعلت فداك تأذن يل يف الكالم؟ 
قال:  نعم ما جئت إال له. فقال له النصـراين:  أردد علـى صـاحيب السـالم أو مـا تـرد       

اه اهلل، فأما التسليم فذاك السالم؟ فقال أبو احلسن )عليه السالم(:  على صاحبك أن هد
إذا صار يف ديننا. فقال النصراين:  إين أسألك أصلحك اهلل ؟ قال:  سـل، قـال:  أخـربين    
عن كتاب اهلل الذي انزل على حممد ونط  به مث وصفه مبا وصفه به فقال " حم والكتاب 

" مـا تفسـريها    املبني إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم
يف الباطن ؟ فقال:  أما حم فهو حممد )صلى اهلل عليه وآله وسلم( وهو يف كتـاب هـود   
الذي أنزل عليه وهو منقوص احلروف، وأما الكتاب املبني فهو أمري املؤمنني علي )عليه 
السالم( وأما الليلة ففاطمة )صلوات اهلل عليها(وأما قوله:  فيها يفرق كـل أمـر حكـيم    

خيرج منها خري كثري فرجل حكيم ورجل حكيم ورجل حكيم. فقـال الرجـل:     يقول: 
صف يل األول واآلخر من هؤالء الرجال، قال:  إن الصفات تشتبه، ولكـن الثالـث مـن    
القوم أصف لك ما خيرج من نسله، وإنه عندكم لفي الكتـب الـيت نزلـت علـيكم إن مل     

لـه النصـراين:  إين ال أسـتر عنـك مـا       تغريوا وحترفوا وتكفروا، وقدميا ما فعلتم. فقـال 
علمت وال أكذبك وأنت تعلم ما أقول وكذبه واهلل لقد أعطاك اهلل مـن فضـله، وقسـم    
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عليك من نعمه ماال خيطره اخلاطرون، وال يستره الساترون، وال يكذب فيه مـن كـذب،   
 .(1)فقويل لك يف ذلك احل  كلما ذكرت فهو كما ذكرت

 هـ(: 213او 212-هـ 141) )عليه السالم(بن موسى الرضاخامسا: زيارة االمام علي 

هـ خرج شاه عبا  الصفوي من إصـفهان ماشـيا   1009سنة  ةالثاني ىيف غرة مجاد
وقد حج الشاه عبا  سريا على األقـدام مـن    ،(2)لزيارة أيب احلسن الرضا )عليه السالم(

السالم(، وليكون يف  أصفهان إىل مشهد زيادة يف تقديسه لضري  اإلمام علي الرضا)عليه
عمله هذا قدوة لإليرانيني، ومنذ ذلك العهد أصبحت مدينة مشهد مدينة مقدسة عنـد  

ولكي يزيدها قدسية حج إليها بنفسه ماشيا علـى قدميـه مسـافة     ،(3)الشيعة اإليرانيني 
 .(4)كيلو متر 1200تفوق 

حممـد بـن   وكان يصحب الشيخ أبو الفضائل حممد بن احلسني بن عبد الصمد بن 
علي بن احلسن بن حممد بـن صـاحل بـن إمساعيـل احلـارثي اهلمـداين العـاملي اجلبعـي         

هـ(.  الفقيه احملق ، واحلكـيم املتألـه، والعـارف البـارع، واملؤلـف املبـدع،       1013)ت،
والبحاثة املكثر اجمليـد، واألديـب الشـاعر، والضـليع يف الفنـون بأسـرها، نابغـة األمـة         

لذي اختصه الشاه عبا  الصويف حضرا وسفرا حىت صحبه معه اإلسالمية يف عصره. وا
يف سفره إىل التربة املقدسة، حيث مرقد اإلمام الثامن سريا على األقدام وفاءا لنـذر كـان   

 .(5)نذره

                                                           

 .87 – 85، ص 48اجمللسي،  حبار األنوار، ج  (1
 .257 – 252،  ص 5الشاهرودي،  مستدرك سفينة البحار،  ج  (2
 .129هـ(،  ص 1403 –الرضوي: السيد حممد الرضي، كذبوا على الشيعة، )طهران  (3
، دار 4هــ(،  الغـدير يف الكتـاب والسـنة واالدب، ط    1392الشيخ األميين: عبد احلسني امحد النجفي )ت،  (4

 .318 – 315ص  ،3(، ج 1977 -الكتاب العريب، )بريوت
 .35، ص 21الشيخ البهائي،  احلديقة اهلاللية، ص  (5
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يبدو لنا وبصورة جلية من الرواية السابقة ان حقيقة السلوك الذي اظهره الشـاه يف  
)عليه السالم(وملسـافات   ماماظهار القدسية لإل املشي على االقدام كان يقصد من وراءها

فال خيلو شرف املدينة اليت اكتسـبت قدسـيتها    كيلو متر. 1200طويلة جدا زادت على 
لذا فقد عمد الشاه ان يسري على االقدام ليبلغ هذا  من مرقد االمام الرضا)عليه السالم(.

د باحلرمان والنقصان مـن  وكأنه يقول بان تركها مذموم عائد على الفر الشرف والفضل،
 .واذه الروح املعنوية العالية استطاع ان يقطع املسافات الشاسعة بيسر وسهولة اخلري.

وان احياء مثل هذه الشعرية بنفسه من شأهنا ان تقدم اعظم الدرو  االخالقيـة يف  
وعلى هذا فال يصغي إىل وسوسة بعض اجلهلة الذين ينكرون فضـل املشـي إىل    .االيثار
رة اإلمام الرضا )عليه الّسالم( فإهنم غافلون عن مدارك األحكام والعبادات املسـتحبة  زيا

ومواضع االستظهار، وكذلك ال يعتىن بأقواهلم وال عقائدهم يف أمور الدين. هـداهم اهلل  
لذا فان مسألة املشي على االقدام  .(1)إىل الرشد والصواب وهو اهلادي إىل سواء السبيل 

ة عند الكثري من حميب االمام الرضا)عليه السالم( واخذت هذه الزيارة اصبحت سنة متبع
ربعني مرة ومن مدن متباعدة كما هو احلال أىل إتتكرر مرارا وتكرارا حىت وصل بعضها 

عند  حممد بن إمساعيل بن حممـد خـان بـن هاشـم بـن حـامت النمـازي السـعد آبـادي          
قيا مروجا لألحكام الشرعية ومبلغـا  هـ(. كان ثقة عاملا زاهدا مت1384الشاهرودي )ت،

للشريعة األمحدية، آمرا باملعروف وناهيا عن املنكر، باذال قوته وقدرته يف ذلك أزيـد مـن   
سبعني سنة. وكان جمتهدا يف األحكام الشرعية جمازا يف ذلك عن غري واحد من العلمـاء  

أوقاتـه يف الليـل    الكرام والفقهاء العظام ومراجع اخلواص والعوام يف األحكـام. صـارفا  
والنهار بالتدريس والتعليم للخواص والعوام، فلم يربز مـن قلمـه إال احلواشـي علـى     
البحار وهنج البالغة و غريمها. وخرج إىل زيارة بيت اهلل واألعتاب املقدسة مرات عديـدة  

                                                           

هـ(، ص 1422 -هـ(،   األنوار اإلهلية يف املسائل العقائدية، )مطبعة زيتون1427التربيزي: املريزا جواد)ت،  (1
129 – 131. 



﴿396﴾ 
 

 كثـر أ بعضها كان ماشيا، ومن الشاهرود إىل خراسان لزيارة اإلمام الثامن )عليه السالم(
 .(1)ن أربعني مرة ماشيا كل سنة مرة واحدة م

  

                                                           

، ص 1ج مستدرك سفينة البحـار،    427 – 422، ص 2الشاهرودي، مستدركات علم رجال احلديث، ج  (1
5 – 8. 
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 الخاتمة

اليسعنا اال ان نسلط   بعد هذه اجلولة السريعة يف رحاب شعرية املشي على االقدام
 على ابرز النتائج اليت توصل اليه البحث:  وءالض

ان من اولويات احياء الشعائر هي بعث احلياة فيها على مر الزمن بالرغم من كـل  
 .واملعوقات اليت قد تقف يف وجهها،ومنها شعرية املشي على االقدامالصعوبات 

وهناك حقيقة تكمن يف شعرية املشي على االقدام مفادها سباق النفس واالجتـهاد  
يف مواصلة الطريـ  للوصـول اىل سـر السـعادة االبديـة بلقـاء احملبـوب بسـلك طريـ           

 .االخالص يف العمل وسالمة النية

على االقدام حىت بلغـت االربعـني مـرة عنـد الـبعض ممـا       تكررت الزيارات مشيا 
 .جعلهم يعدون حالة نفسية داخل وجداهنم تناسب املكان املقد  الذي كانوا يقصدونه

البد من التحذير بان هناك الكثري من املغرضني الذين دأبوا يف كل عصر على خل  
لذا فمن املهم ان ندرك بان  ما ميكنهم من معوقات وعراقيل لكن يأىب اهلل اال ان يتم نوره.

احلياة قابلة للتغيري ومن اجلميل التحلي باخلل  الرفيع يف التعامل مع االخر لتعزيز بقـاء  
 .قليل من هوية املوايلالغري  يءهذه الشعائر اليت فيها الش

داء زيارته غري مشكوك يف هنايته ملا يصل به اىل غايه ن الطري  الذي يسلكه املاشي ألإ
حيث يغدو يف سريه اىل عامل الراحة والسرور حيث ينتـهي بـه املطـاف اىل لقـاء      سامية،
 .همعشوق

ن تسخري النفس والبـدن حتـت رايـة التقـرب هلل سـبحانه وتعـاىل ولرسـوله وال        إ
 ،بدًاأبيته)صلى اهلل عليه وعليهم وسلم( من شأهنا ان ترفع الزائر اىل مقام ال يعرف الفناء 

اومسة شـرف   واجلراحات اليت تلح  به ما هي اال تعرض له الزائرلذا نرى ان االمل الذي ي
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ملا يف ذلك من جماهدة  النفس، وهذه من اعظم الدرو   له ال سيما املاشي على قدميه،
 .االخالقية

والقاء نظرة علـى   ومراقبة احلياة، ان يف اداء شعرية املشي حالة من تفتيش النفس،
منها التعبري عن تدينه وحبه لربه ولرسـوله   موراألالذات، ليقف املاشي على الكثري من 

 ألداء ننا وجدنا هذه الفئة الطيبة تلجـأ إلذا ف ل بيته )عليه وعليهم الصالة والسالم(،آلو
بون يـأ اال اهنم  مل.مناسكها مشيا على االقدام بالرغم من توفر وسائط النقل اليت تقيها األ

  فناءا لذاهتم امام معشوقهم. حبا واال الوصول حملبوام اذه الكيفية تدينا و

ان شعرية املشي على االقدام امتازت بصفة الدميومة بالرغم من حالة الفتور اليت قد 
على مر الزمن شعرية باقية ال ميكن ان ختتفي حىت وان كان هنـاك   بقيتتكتنفها اال اهنا 

 .ائرالشع ألداءهنا بقت وستبقى تعبريا شاخما أ الإمن حياول عبثا منعها 
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 محمد صالح الهنشير
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 الرحيم نالرمح اهلل  بْسم

 فرجهم عجل و حممد لآ و حممد على َصل اللهم

 هلـذا  العميقة و اجللية األسباب من فإنه متطورة حضارة الغربية احلضارة كانت لئن
 او ثقافيـة  او اجتماعيـة  ضـارة  ماهر بكل باحثيها و منظريها و مفكريها إهتمام التطور
 االمـام  شخصـية  مثـل  عظيمـة  بشخصـية  او بتـاريخ  ارتبط ما اذا خاصة ،انساين جتمع

 ممتدة و متواصلة ذكرى بإحياء االمر ارتبط ما اذا خاصة.  السالم و الصالة عليه احلسني
  لالنتباه ملفتة و

 لكن، السالم و الصالة عليه احلسني االمام يكون من التاريخ عرب جيدا يعلمون اهنم
 هـذه  حتـرك  الـيت  العقيـدة  لفهم هلم مدعاة هو  شعائر من يتخللها ما و األحياء مظاهر
 .اجلموع

 اهتمام تثري  ممتدة و متفتحة ثقافة اىل حتولت كيف األربعني ذكرى احياء َيَرْون اهنم
  .االنسانية القضايا مبعاين املهتمني كل

 مهـاد  و احلاضر منارة هو الذي للتاريخ إلحياء العظماء ذكرى احياء تقاليدنا يف إن
 و العقـول  لتحريـر  دفـع  ذلـك  ففي، عظمائهم ذكرى حتيي ال المة حياة فال  املستقبل،
  . املشاعر و للعقيدة توطيد و للفكر اعمال

 اصـقاع  كـل  مـن  القادمة الغفرية  اجلموع هذه لتوافد شديد باحترام ينظرون إهنم
 أصـحابه  و اخوانـه  و أوالده و احلسـني  االمام استشهاد ذكرى احياء يف للمشاركة العامل

 هـذا  الصناعية األقمار و اعالمهم وسائل عرب يشاهدون هم و. السالم و الصالة عليهم
 متتد واحدة مسرية يف كلهم إنسان مليون عشرين ال تعداده يفوق الذي البشري الطوفان

 رايـة )  واحـدة  رايتـهم  كامل خشوع يف  تسري اكثر احيانا و كيلومتر ستمئة حدود اىل
 مواكـب ، تـزاحم  ال و فيهـا  شـجار  ال(   حسـني  يا لبيك) واحد شعارهم و(  احلسني
 علـى  تعـرض  املآكـل  انـواع  كـل  العـامل  يف مطعم اكرب ميثل ما هو و تنقطع ال اإلطعام
 يف نشاهده مل ما هذا و االستجمام و النوم و للراحة مفتوحة البيوت كل و جمانا الزائرين

 . العامل يف إنسانية تظاهرة اي

 و الصـالة  عليه احلسني حنو املسري و للتالقي اجلموع هذه يدفع ما أن يعلمون إهنم
 مـن  تسـتلهم  أمـة  ان يـدركون  اهنـم .  راسخة عقيدة و واضحة برؤية مت هو إمنا  السالم
 . ابدا هتزم لن عظيم رجل تاريخ
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 مـن  يعلمـون  و السـالم  و الصـالة  عليـه  احلسـني  حـارب  من جيدا يعلمون إهنم
 مـن  يسـتفيدون  كيـف  يعلمون لكن و شديد باحترام املسالة اىل ينظرون هم و يناصروه

 عليـه  احلسـني  أربعينيـة  معىن يدرك ال األمة هذه من كبري قسم مادام،سياساهتم يف ذلك
 . السالم و الصالة

 حقيقة جلدتنا بين من نظراؤنا يدرك مما بكثري اكثر يدرك املتفتحة بثقافته الغرب إن
 اعمـال  و العقـول  بتحرير حتسم لكن و الذب  و القتل و بالبنادق حتسم ال اآلي املعارك
 . التاريخ احياء و الفكر

 جليل نشأة و تكوين هو السالم و الصالة عليه احلسني االمام أربعينية احياء مثل إن
 ال ،العلـم  تطـوير  و العقـل  بأعمـال  أهدافـه  خيـدم  و رسالته يؤدي كيف يعرف خمتلف
 . للشخصية الفاقد و املتوتر و الضعيف سالح ذلك الن ااٍلرهاب و العنف إىل باللجوء

 تتطـور  و العـدد  يـزداد  ذكـرى  كـل  يف أنـه  يـدرك  و يـدق   و يتابع و ينظر الغرب
 و، يسـال  الباحـث  و، يسـال  السـائل  جتعل متأصلة و راسخة تقاليدا لتصب  األساليب

 حبـب  مملـوءة  القلوب و مفتوحة االيادي ان و خاصة، بنفسه ليعاين يأيت لالطالع احملب
 النـا  " السالم و الصالة عليه املؤمنني أمري أبيه شعار رافعني احلسني مبادئ و احلسني
 حـوار  و احلضـارات  بتفاعـل  تـؤمن " اخلل  يف لك نظري أو الدين يف لك اخ إما صنفان
 . األديان

 ذلـك  و شـحيحة  كانـت  ان و الغـربيني  بعـض  كتبه ما و آراء بعض لكم نعرض
 .الغربية للشعوب احلسينية الثقافة هذه ابراز عدم و طمس حماولة بقصد

 

  مقاالت  بعض الكتاب في الثقافة الحسينية

 بعنوان االندبندت على مقال تكتب ديردن ليزي االجنليزية الكاتبة
 "أعظم جتمهر ديين يف العامل حيدث اآلن، وأنت على األرج  مل تسمع به حىت اآلن"

 جتمهـر  وأرقـى  وأكـرب  أعظم األربعني زيارة من جعلت اليت األدلة املقال يستعرض
 مـن  أهـم  وهو كما مرات، خبمسة احلجاج عدد الزائرين عدد يفوق حيث العامل يف ديين

 أن كما.. سنوات ثالث كل مرة حيدث األخري ألن الكبري اهلندوسي" ميال كوم" مهرجان
 حتـّديا  ميّثـل  مـا  الـتفجريات،  خلفيـة  ويف خطـرية  أمنيـة  أجواء يف جتري األربعني زيارة
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 ..كله العامل اىل ورسالة لإلرهاب

 بـدأت  وقـد  الكاثوليكية ديانته عن وختلى أسلم أسترايل لرجل قصة املقال يذكر مث
 يف الطاغية سقوط بعد األوىل األربعني زيارة عن تقرير مشاهدة بعد االستكشافية رحلته
 األربعـني  زيارة يف امللويين التجمهر بني مقارنات عرض خالل ومن. 2003 عام العراق

 زلزال لضحايا االمريكية الدفاع وزارة قدمتها اليت املساعدات مثل كبرية دولية ومشاريع
 مليون 200 عن يقل ال ما توزيع يتم بينما طعام، وجبة ماليني 4 توزيع مت حيث هاييت،
 فيطالـب .. واخلّيـرين  الفقـراء  نفقـات  من ذلك كل الزيارة، فترة خالل العراق يف وجبة

 جتمـع  أكـرب : منها خانات، عدة ويف القياسية األرقام موسوعات يف الزيارة بدرج الكاتب
  .اخل واحد، حدث يف للمتطوعني عدد أكرب العامل، يف طعام مائدة أطول بشري،

  

 احلسـينية  القضـية  مـع  املسّيس لتعاطيه الغريب لإلعالم الذعا انتقادا الكاتب يوّجه
 كونـغ  هونغ يف املئات لبضع مسرية او لندن يف صغرية مظاهرة تغطية يتم كيف ويتسائل

 العـامل  يف سـلمي  بشـري  جتمهر أعظم عن الطرف غض ويتم روسيا يف حمدود جتّمع او
 اإلعالمـي  التعتـيم  الكاتـب  ويوعز واألطفال؟ والرجال النساء من اجلارف السيل حيث
 خصوصـا  امللهمة اإلجيابية بالقصص الغريب اإلعالم اكتراث عدم اىل األربعني زيارة على
 اىل املشـاة  يف جيـد  أن بإمكانـه  الزائـر  أن اىل يشـري  كمـا . البيت أهل مبذهب يرتبط فيما

 مـا  الرفيـع  اخللـ   مفـردات  وكل والعطاء والتحّمل والصرب الفداء من قصصا احلسني
 اخلرافية بالشخصيات مهتمة هوليوود أن اال ضخمة، أفالم إلنتاج ثرّية مادة على حيتوي
 ملحمـة  أعظـم  األربعـني  ظـاهرة  خـالل  مـن  يرمسون الذين احلقيقيني األبطال من أكثر

  .إنسانية

  

 فعليـك  احلقيقـي  اإلسـالم  علـى  تتعـرف  أن أردت اذا: بالقول مقاله الكاتب خيتم
 بـه  يقـوم  ملـا  خالفـا ( ص) الـنيب  اا جاء اليت والقيم املثل مهرجان فإهنا األربعني، بزيارة
 أن أردت وإذا عاشـوراء،  يف احلسـني  قتلوا الذين أولئك ميثلون الذين التكفرييني شرذمة
 .أعدائه مبعرفة فعليك" داعش" جذور على تتعرف

  

 عشـرات  أهلمـت  الـيت  وآالمه احلسني اإلمام قضية عن مفّصال املقال يتحدث كما
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 مصيبتهم أهنا على مصيبته اىل والنظر قضيته تبين اىل املاليني
 

 السـومرية " وتابعته" فار  أنباء" وكالة نقلته تقرير يف األورويب" اوسنت" راديو وقال
 أضـخم ( عليـه السـالم  ) احلسـني  اإلمـام  أربعينيـة  ذكرى يف املليونية الزيارة" إن ،"نيوز

 ترتكـب  الغربيـة  اإلعـالم  وسـائل " أن اىل مشريا ،"العامل يف والسياسية الدينية املسريات
 قـدموا  شخص مليون 20 من اكثر مبشاركة العاملي احلدث هذا بتجاهل اعالمية خطيئة
 ."العامل يف دولة 80 من أكثر من

 

 مـن  تـأت  مل الغربيـة  اإلعالم وسائل ترتكبها اليت اخلطيئة هذه" أن التقرير وأضاف
 ،"األربعـني  بزيـارة  الشـيعة  يسميه ما تغطية على احلظر عملية وراء عوامل مثة بل فراغ

 يف التأثري زمام متتلك الغرب يف ودينية سياسية قوى هناك ان مستبعدًا ليس" أنه موضحًا
 وراء تقف العاملي اإلعالم ماكينة إدارة على هيمنتها خالل من العاملي العام الرأي توجيه
 ."التجاهل هذا

 

 من تبث شيعية فضائية قنوات من الراديو فري  تابعها اليت املشاهد" أن التقرير وبني
 هـو  االن العـراق  يشـهده  مـا  ان أظهـرت  عرب مترمجني حبضور االنترنت على العراق
 يف احلـج  أيـام  كـبرية  بأعـداد  فيه املشاركني حشود يفوق العامل يف له نظري ال ديين حدث

 .."السعودية
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 ةربعينيَّاأل الزيارُة
 الذات ورسالة االنسان حمايُة

 

 

 درـيـزار حــِنالـبــاحـث 
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 َسالُم َعَلْيُكْمال

 الرَّْحَمِن الرَِّحيِمِبْسِم اللَِّه ، َأُعوُذ ِباللَِّه ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم

 .، وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني الطاهريناْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي

َالسَّالُم َعَلى اْلُحَسْيِن َوَعلى َعِلـىِّ ْبـِن اْلُحَسـْيِن َوَعلـى َاْوالِد اْلُحَسـْيِن َوَعلـى       }
 .اللَِّه َوَبَرَكاُتُه ةَرْحَم{ وَاْصحاِب اْلُحَسْيِن

اذا كانت عاشوراء تعبريًا عن رسالة الدم الذي ينتصر على السيف، فـان االربعـني   
 تعبري عن رسالة التبليغ الذي ينتصر على الزيف والتضليل.

ولقد حتولت مسرية االربعني عرب التاريخ، وحتديدا خالل السنني القليلة املاضية اليت 
انسانية عاملية متتـد مـن االرض اىل    اعقبت سقوط النظام الديكتاتوري املستبد، اىل الفتة

عنان السماء وتلتف حول الكرة االرضية مكتوبًا عليها كل القيم االنسانية العظيمة اليت 
ضحى من اجلها سيد شباب اهل اجلنة احلسني السبط )عليه السالم( والثلة املؤمنة من 

 للهجرة. 21اهل بيته واصحابه امليامني يف كربالء يف عاشوراء عام 

روحية ومعنوية،  ألهنااملكان، ال يستوعبها،  مثلهي مشاعر ال توصف، والزمان،    
 متتزج بالعقل والفكر، لتنتج وعيا رساليا علويا حسينيا فريدا.

فاملشاركة يف الزحف املليوين اهلـادر يف )أربعـني( سـيد شـباب اهـل اجلنـة )عليـه        
وفوق كل ذلك، طعم االنسـانية الـيت   السالم(، له طعم اإلميان والوفاء والكرامة واحلرية، 

 ضحى من اجلها الشهيد ابن الشهيد، والقتيل ابن القتيل )عليه السالم(.

إن األربعني متنحنا اليوم طاقة خالقة، خاصة جليل الشباب الناشـئ الـذي يشـترك    
 فيها بعش  حسيين قل نظريه، وحبماسة وابداع مشهودين.

بشرية كلها على اسـس العـدل واالحسـان    صياغة ال إلعادةاهنا طاقة خالقة تكفي 
َلَقْد وقوله تعاىل }(1){ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإل ْحَساِنوالقسط اليت قال عنها رب العزة }
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لـو   (1){َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميـَزاَن ِلَيُقـوَم النَّـاُ  ِباْلِقْسـطِ    
 احسنا توظيفها وايصاهلا اىل العامل بلغته وثقافته وفهمه لألشياء.

فكيف ميكننا ان نوظف هذه الطاقة الروحية والعقدية والفكرية واملاديـة علـى حـد    
سواء لبناء االنسان ومحاية الذات، يف مواجهة كل هذه التحديات اليت نواجههـا يف زمـن   

زمن القريـة الصـغرية الـيت صـفرت املسـافات      العوملة والتكنلوجيا ويف نفس الوقت يف 
 فجمعت البشرية يف اكفنا؟.

خاصة يف مواجهة الفكر االرهايب التكفريي املتطرف واملتزمت الذي جن ، ولألسف 
الشديد، يف غسل أدمغة الكثري من الشباب املغرر ام، ليتحولوا اىل دواب واائم تفجـر  

 يسأل نفسه ملاذا؟ وملصلحة من؟.نفسها وسط احلشود الربيئة، حىت من دون ان 

أن الواجب الشرعي و الوطين و االنساين يفرض علينا ان حنول هذه الطاقة اخلالقـة  
العظيمة اليت متنحها مسرية االربعني، حلماية الذات من االحنراف والتضـليل والتزويـر،   
ومن كل انواع التلوث العقدي والفكري والثقـايف، خاصـة وحنـن نـرى هـذه اهلجمـة       

لشرسة اليت نتعرض هلا يف عقائدنا وامياننا وسلوكياتنا من القريـب قبـل البعيـد، ومـن     ا
الصدي  قبل العدو، ليفرضوا علينا هزمية الروح يف حرب نفسية شعواء، الغرض منـها  
اضعاف معنوياتنا وفل عزائمنا واشغالنا عن حتقي  اهدافنا احلقيقية اليت نسعى إلجنازها 

 مدرسة اهل البيت ))عليهم السالم((.  والوصول اليها على هدى

إهنا مسؤولية االعالم الرسايل املسؤول الذي جيب عليه ان يتحمل مسؤولية التبليغ  
 على مستويني مهمني:

االول: هو تبليغ املفاهيم والقيم االهلية اليت حتملها هذه املسرية العظيمة، وتكريسها 
لشخصـية واملشـاعر والعقليـة وبالتـايل     يف نفو  النا  لتتحول اىل جزء ال يتجزأ من ا

 لتنعكس يف السلوك والتعامل.
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الثاين: تبليغ رسالة هذه املسرية اىل العامل، فكلما انتشرت واتسعت حتولت اىل سبب 
مهم وعامل من عوامل احلماية من جانب، وفهم اآلخر لرسـالتنا ومـا حنملـه مـن قـيم      

 واهداف من هذه املسرية من جانب آخر.

ا للعامل سيساعد على جتسيد املفهوم احلضاري االنساين الراقـي لقـول اهلل   إن تبليغه
َيا َأيَُّها النَّاُ  ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكر  َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعـاَرُفوا ِإنَّ  تعاىل }

وامنا يتحق  التعارف بـاحلوار والفهـم    (1){َخِبرٌيَأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم 
 املتبادل.

ال يكفي ان ينقل االعالم الصورة فقط بل البد له من تثبيت هذه الصورة يف العقل 
والوجدان والضمري واالرادة والفهم والوعي، من خـالل شـرحها وتوثيقهـا بالكتابـة و     

 البحث عن فلسفتها وفحواها وماهيتها وجوهرها.

ستوى االول  فلقد علمتنا عقيلة اهلاليني السيدة زينب بنت علي عليهمـا  على امل
السالم ان لإلعالم دورًا يف محاية املنجزات واالهداف وجوهر رسـالة عاشـوراء، فعنـدما    

فكـد كيـدك، واسـع    تقف يف جملس الطاغية يزيد بالشام متحديـة جربوتـه قائلـة لـه }    
حض عنـك  د، وال متيـت وحينـا، وال يـ   سعيك، وناصب جهدك، فواهلل ال متحو ذكرنا

عارها، وهل رأيك إال فند وأيامك إال عدد، ومجعك إال بدد، يوم ينادي املنادي أال لعنـة  
{ فهذا يعـين اهنـا تبشـرنا بانتصـار االعـالم الرسـايل علـى التضـليل         اهلل على الظاملني

تحلى اعالمنا والتزييف مهما بذل الطغاة من جهود لقلب احلقائ  وتزييفها، شريطة ان ي
 مبا حتلت به العقيلة الشجاعة والبطولة سالم اهلل عليها.

إن مسؤولية االعالم اليوم كبرية جدا وخطرية يف نفس الوقـت ازاء هـذه الصـورة     
 واللوحة العاملية اليت تتطور وتتسع كل عام يف ذكرى االربعني.

يم احلـدث علـى   فمن جانب ينبغي ان يتحمل اعالمنا الرسايل مسؤولية التبليغ لق
الصعيد الوطين والشيعي واالسالمي، ومن جانب آخر ينبغي ان يتحمل تبليـغ رسـالته   

 العاملية اليت باتت تؤثر على االخر ويتابعها بكل اهتمام وتركيز وشغف.
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وكما قال معتمد املرجعية الدينية العليا مساحة الشيخ عبـد املهـدي الكربالئـي يف    
ن مسـرية  فـإ  املقدسة يف )الرابع من تشرين الثاين( املنصرميف كربالء خطبة صالة اجلمعة 

األربعني اختذت طابعًا عامليًا ينبغي استثماره لتوعية العامل باملبادئ اإلنسانية وتعزيز الثقافة 
فعيـل عامليـة   بشـأن ت  2015تشـرين الثـاين(    18، ودعوته يف خطبة اجلمعة )اإلسالمية

االربعني للعامل على اهنا ليسـت مهرجانـًا شـعبيًا    القضية احلسينية وإبراز حقيقة مسرية 
، ، وإمنا هي مسرية اصحاب مبادئ انسانية يريدون احملافظة عليهـا رغـم التحـديات   اعام

 على حد قوله.

اذن  حنن امام مسؤولية حتق  العاملية على مستوى االعالم والتبليـغ، مـن جانـب،    
هذه املناسبة السنوية العظيمة، مـن   وامام مسؤولية حتق  االستثمار الواعي لقيم ومبادئ

 جانب ثان.

لقد حددت عقيلة اهلاليني زينب بنت علي عليهما السالم اسس االعالم الرسـايل  
اهلادف، ففي خطااا واسلواا وطريقتها يف التبليغ كثري من الدرو  اليت ينبغـي اثارهتـا   

 لنستفيد منها منهجا رساليا عصريا يف تبليغ الرساالت.

الَّـِذيَن ُيَبلُِّغـوَن ِرَسـاالِت اللَّـِه     يكون االعـالم مصـداقا لقـول اهلل تعـاىل }    ولكي 
، فان عقيلة اهلاليني تعلمنا (1){َوَيْخَشْوَنُه َوال َيْخَشْوَن َأَحًدا ِإالَّ اللََّه َوَكَفى ِباللَِّه َحس يًبا

 :االسس التالية
واقف الصعبة، فال تاخذنا يف املتبليغ الرسالة وخاصة يف وال: التحلي بالشجاعة يف أ

 لومة الئم.واحل  ونقل احلقيقة قول الصدق 
وقول احلقيقة له مثن ينبغي ان ندفعـه بـال تـردد،    ثانيا: احل  يؤخذ وال يعطى ابدا، 
 نوالظـامل  يريـد الـيت  وال نتردد يف نقـل احلقـائ    ولذلك جيب ان ال نسكت عن حقوقنا 
يش عليها بالدعايات واالشاعات وسياسة خلط والفاسدون واالرهابيون تضييعها والتشو

    .االمور واالوراق
عندما نبلغ الرسالة، ونعتقد مبا ننقل، ونث  مبـا نتحـدث    : ان نكون على يقنيثالثا

، فـال نتـردد لكلمـة    عنه، فال نتعامل مع رسالة التبليغ كوظيفة نؤديهـا لنعتـاش عليهـا   
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 تـزداد فيـه الـدعايات والشـائعات     ه، خاصـة يف زمـن الفتنـة الـيت    أنسمعها او خرب نقر
واالكاذيب واالقاويل، وكل ذلك من اجل انتزاع الثقة واليقني من نفوسنا لتتالعب بنـا  

 االهواء فتتقاذفنا الشكوك لتغري او تبدل مسريتنا وثوابتنا ومعتقداتنا.
امـام ارادة   اويتالشـى وجودهـ   ايتضاءل خطرهـ  مكائد الطاغوت: ان اعظم رابعا 
من انه على ح ، اما اذا شك يف حقه وتردد يف موقفه،  ًاذا كان على ح  ومتيقناالنسان ا

 فليس بامكانه ان حيق  شيئا ابدا.
 .منطلقاتنا واهدافنا، ونعرف نقاط القوة عندنا: ان نعرف قدر خامسا 
، فال نـتحجج بشـيء   : ان نبادر اىل تبليغ الرسالة يف كل الظروف واحلاالتسادسا

اليوم خطرية جدا، فـاذا مل نبـادر لنشـر رسـالتنا فسـيغزونا االخـرون       ابدا، فالتحديات 
 . برسائلهم، وهذا امر خطري له عواقب سيئة، خاصة على جيل الشباب والنشء اجلديد

يف تبليغها، او نتـهاون يف ايصـاهلا اىل    أينبغي ان ال نتباطعاملية اننا اصحاب رسالة 
 امساع العامل. 

هذه اللوحة العظيمـة الـيت تقـدمها مسـرية االربعـني      تأسيسا على ذلك، فان امام 
 للعامل، ينبغي ان يتحمل اعالمنا مسؤولياته التارخيية وعلى االصعدة التالية:

أوال: على صعيد القيم واملبادئ اليت جتسدها املسرية، اذ جيب تسليط الضوء عليها 
سلسـالت واالفـالم   مبختلف االشكال، باملقال والبحث واالفالم الوثائقيـة القصـرية وامل  

الوثائقية واملسابقات مبختلف اشكاهلا واملسرح واملعرض وخمتلف فنون االدب، من اجل 
ان ال تكون هذه القيم واالخالقيات مومسية يف اجملتمع ومنحصرة يف فترة زمنية معينة، بل 
لتتكر  يف شخصية االنسان يتعامل معها وعلى هـداها طـوال العـام، وعلـى خمتلـف      

السياسـية واالجتماعيـة والتربويـة والتعليميـة واالقتصـادية، لنشـهد بربكـة         االصعدة،
عاشوراء وتضحيات السبط الشهيد )عليه السالم( انقالبا اجتماعيا حقيقيا وجـذريا يف  

 الشخصية اليت سعى املتجربون والتضليليون اىل مسخها ومسخ هويتها.

الخالقيات، رمبا ال ينتبه هلا ففي مسرية االربعني تتجلى كثري جدا من هذه القيم وا
االنسان، فيمر عليها مرور الكرام من دون ان تتوطن يف شخصيته وتستقر يف سلوكياته، 

يت دور االعالم الرسايل املسؤول يف تسليط الضوء على هذه القـيم لتكريسـها يف   أوهنا ي
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السـنوية  وعي النا ، وبالتايل لتحويلها اىل سلوك يومي ليس خـالل املسـرية واملناسـبة    
 فحسب وامنا على مدار العام والعمر.

على اإلعالم ان يتداول هذه األحداث العاشورية دائما فيشـرح امهيتـها وفلسـفتها    
وارتباطها بالواقع وامهيتها كإرث ورثناه من اهل البيت )علـيهم السـالم( وحتديـدا مـن     

 احلسني السبط الشهيد )عليه السالم( وعاشوراء وكربالء.

ة االربعني اليت متتد علـى مـدار ثالثـة اسـابيع تقريبـا، دورة تدريبيـة       ولنعترب مسري
وتأهيلية على قيمها احلضارية االنسانية، وورشة عمل نتـدار  فيهـا هـذه القـيم، اهنـا      
 فرصة، فكيف ميكنها ان تترك اثرها على النا  يف فكرهم وثقافتهم وسلوكهم اليومي؟.

د الشاخص والسد املنبع والقوي يف محايـة  وأخريًا تفعل احلوزة العلمية، وهي السن
وبناء عقيدة الشخصية الرسالية ودفع الشبهات وبناء القيم واملبادئ ومحاية اجملتمع خاصة 
من اآلفات الفكرية اخلطرية، خريا تفعل عندما تنشر على طـول طريـ  املسـرية اخلـيم     

تلف اسئلة واستفسارات واحملطات الثقافية والعلمية املختصة اليت تباشر باألجوبة على خم
النا  باإلضافة اىل مباشرهتا بتحمل مسؤولية التربية والتعلـيم والتوعيـة ونشـر الثقافـة     

 والكتاب والكرا  اهلادف فضال عن اداء الصلوات اليومية مجاعة.

على أمل اهتمام أصحاب املواكب أكثر فأكثر كذلك اذا اجلانـب، وهـي الوصـية    
نثمن عاليًا بـاعتزاز بـالغ   عي االسبوع قبل الفائت، بقوله: )اليت وردت يف اخلطاب املرج

جهود اصحاب مواكب العزاء واخلدمة ونأمل ان جنـد منـهم يف االعـوام القادمـة مزيـد      
اهتمام باجلانب التثقيفي وتوفري فرص مناسبة يف خـيمهم لتعريـف الزائـرين مبحاسـن     

 (.م ليكون تذكرة متواصلةوالتثقيف بنهجهم وتراثه )عليه السالم( كلمات اهل البيت

عادة ان مين  فرصة ليوظفها يف حتقي  اجناز ما، كأن يزيد يف علمـه او   يتمىنإن املرء 
و حـىت يتفكـر يف عاداتـه    أ، ومتبنياتـه وثوابتـه   حيسن من ادائه او يعيد النظـر يف حياتـه  

اة وسلوكياته وعالقاته االجتماعية وغري ذلك، خاصة يف هذا الزمن الذي اشـغلت احليـ  
الدنيا االنسان بدرجة مذهلة، فلم يعد ميتلك الوقت الالزم للتفكري والتفكر، خاصـة يف  
بلداننا العربية واالسالمية، والذي انشغل اا املواطن اموم وشجون احلياة اليومية جـراء  
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االزمات اخلانقة واملتكررة واملتتالية اليت ابتلته اا السلطة احلاكمة واليت عـادة مـا تكـون    
 ملة ومستبدة.ظا

كما ان ثقافة استهالك التكنولوجيا هي االخرى حولت االنسان اىل قطعة تافهـة يف  
التكنلوجيـا   بـأدوات هذا العامل الذي له بداية وليس له هناية، فتـراه منـهمك يف العبـث    

احلديثة ليل هنار يستهلك ما ينتجه االخرون بال تفكر او روية او حىت اسـتفادة حقيقيـة   
 منها.

ان يصـنعها   بإمكانـه اقل هو الذي يستغل الفرصة كلما سنحت له، واذا كـان  والع
ن الكرمي عن كيفيـة اغتنـام فـرص    آلنفسه بيده فذلك افضل واحسن، ولقد حدثنا القر

اخلري من اجل حتقي  اجناز خيدم البشرية يف اكثر من سورة وآية منها قولـه تعـاىل حيـدثنا    
انه استغل فرصة ثقة فرعون مصـر بـه ليتبـوأ     عن نيب اهلل يوسف )عليه السالم( وكيف

الذي غري من خالل اخلدمة فيه وجه مصر، وعلى خمتلف )وزارة اخلزانة( موقع املسؤولية 
  .االصعدة، الدينية منها واالجتماعية واالدارية واالقتصادية وغري ذلك

َفَلمَّا َكلََّمُه َقاَل ِإنََّك اْلَيـْوَم   يقول تعاىل: }َوَقاَل اْلَمِلُك اْئُتوِني ِبِه َأْسَتْخِلْصُه ِلَنْفس ي
َلَدْيَنا َمِكنٌي َأِمنٌي * َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اأَلْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِلـيٌم * َوَكـَذِلَك َمكَّنَّـا    

ُنِضـيُع َأْجـَر    ِلُيوُسَف ِفي اأَلْرِض َيَتَبوَُّأ ِمْنَها َحْيُث َيَشاء ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمـن نََّشـاء َوالَ  
 .(1)اْلُمْحس ِننَي * َوَلَأْجُر اآلِخَرِة َخْيٌر لِّلَِّذيَن آَمُنوْا َوَكاُنوْا َيتَُّقوَن{

اما رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وائمـة اهـل بيـت النبـوة والعصـمة )علـيهم       
اذا مل السالم( فقد حثوا كثريا على اغتنام فرص اخلري، بل اهنم حذروا من ضياع الفرصة 

 يبادر املرء اىل اغتنامها يف عمل اخلري.

ففي احلديث الشريف عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( }من فت  له بـاب مـن   
وعـن امـري املـؤمنني )عليـه السـالم(       ،اخلري فلينتهزه فانه ال يـدري مـىت يغلـ  عنـه{    

لفرصـة  وعنـه )عليـه السـالم( }ا    ،}الفرصة متر مر السحاب، فانتهزوا فرص اخلري{
يها النـا ، االن االن، مـن قبـل    أوقوله )عليه السالم( } ،سريعة الفوت بطيئة العود{
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الندم، ومن قبل ان تقول نفس يا حسريت على ما فرطـت يف جنـب اهلل وان كنـت ملـن     
الساخرين، او تقول: لو ان اهلل هداين لكنت من املتقني، او تقول حني ترى العذاب: لـو  

وقول االمام جعفر بن حممـد الصـادق )عليـه السـالم(      ،سنني{ان يل كرة فاكون من احمل
}من انتظر مبعاجلة الفرصة مؤاجلة االستقصاء سلبته االيام فرصته، الن من شأن االيـام  

 السلب، وسبيل الزمن الفوت{.

والـيت تتميـز    احلسني السبط )عليه السالم( ، فان مناسبة اربعنيذلكسيسا على أت
 كربالء املقدسة لزيارة مرقده الشريف، تعد، برايـي، واحـدة مـن    بشعرية سري احملبني اىل

اعظم الفرص الذهبية اليت ينبغي لعشاق احلسـني )عليـه السـالم( توظيفهـا مـن اجـل       
االصالح والتغيري وحتسني االداء واعادة بناء وصياغة الشخصية، فنحن نعرف بان املشي 

يايل طويلة قد تصل احيانا اىل اكثر من اىل كربالء سريا على االقدام يتطلب قضاء ايام ول
اسبوعني اذا كانت املسافة املقطوعة بعيدة، ومبا ان من ميشي اىل احلسني )عليه السـالم(  

سوى السري وقطع املسافة اىل كربالء املقدسة، ولذلك فان من غري  بشيءال ينشغل عادة 
ان يستغلها من اجل حتقي  املنطقي ابدا ان متر مثل هذه االيام كفرصة على املرء من دون 

 ما. شيء

ومن اجل توظيف هذه الفرصة بشكل سليم، ومن اجل ان ال متر علينا بال فائـدة،  
فانا اقترح ما يلي كخارطة طري  لعشاق سيد الشهداء )عليه السالم( ممـن ميشـي علـى    

 قدميه اىل كربالء املقدسة، باالضافة اىل عشاقه ممن ال ميشون اليه بسبب مانع ما.

 ن ادرج املقترحات، اود ان انبه هنا اىل نقطة يف غاية االمهية لتكتمل الصـورة أقبل و
 يف االذهان، وهي:

قدام لزيارة احلسني السبط )عليـه السـالم( يف كـربالء    ن جمرد السري مشيا على األإ
تا، املقدسة بنية القربة اىل اهلل تعاىل، يعد عمال مثابا عليه املرء، حىت اذا قطع املسافة صام

مثال، فلقد وردت كثري جدا من الروايات عن ائمة اهل البيت )عليهم السالم( تتحدث 
عن عظمة هذه الشعرية وامهيتها ومزنلتها عند اهلل تعاىل، منها ما روي َعْن َأِبـي ُمَحمَّـٍد   

اُة اْلَخْمس ـنَي،  َعَلاَماُت اْلُمْؤِمِن َخْمٌس: َصَل)) :اْلَحَسِن اْلَعْسَكِريِّ )عليه السالم( أنَُّه َقاَل
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َوِزَياَرُة اْلَأْرَبِعنَي، َوالتََّختُُّم ِفي اْلَيِمنِي، وَتْعِفـرُي اْلَجـِبنِي، َواْلَجْهـُر ِبِبْسـِم اللَّـِه الـرَّْحَمِن       
 .((الرَِّحيِم

ال ان املنفعة العبادية ستزداد وتتضاعف اكثر فاكثر اذا ما وظفها االنسـان بشـكل   إ
يـة  وخرت التالية امنـا هـدفها مضـاعفة املنفعـة الدنيويـة واأل     ارقى، ولذلك فان املقترحا

 املرجوة من هذه الشعرية الدينية واحلسينية.

 

 أما المقترحات فهي كاآلتي:

عظم العبادات اليت حيبها اهلل تعاىل لعبـاده  أوال: االجتهاد لقطع الطري  بواحدة من أ
وهي التفكري والتفكر، سواء التفكر باهلل تعاىل وخلقه، وبـاملوت واحليـاة، او   أ املؤمنني،

التفكر بنهضة سيد الشهداء احلسني )عليه السـالم(، ليكـون املـرء عارفـا حبـ  االمـام       
وعارفا بفلسفة هذه الشعرية، ومبا اراده ائمة اهل البيت )عليهم السالم( عنـدما ركـزوا   

 مهية.حتديدا، فاعطوا هلا كل هذه األ)عليه السالم( على زيارة سيد الشهداء 

 :لقد حثنا اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي على التفكر يف آيات عديدة منها قوله عز وجل
}َوِتْلـَك اأَلْمَثـاُل    :وقولـه تعـاىل   (1)}َكَذِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه َلُكُم اآلَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّـُروَن{ 

على هذا  ()عليه السالم()مري املؤمنني أملاذا؟ جييب  (2)اِ  َلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن{َنْضِرُبَها ِللنَّ
، وكـذلك }ال علـم كـالتفكر{   ، السؤال بقوله }التفكر يدعو اىل الرب والعمـل بـه{  

( يف )عليـه السـالم(  كما يقول أمري املؤمنني )فبالتفكر يزداد املرء علما وبصرية ومعرفة، 
ولـذلك قـال    {،َوَمْن َتَفكََّر َأْبَصـرَ م احلسن السبط )عليه السالم(: }وصيته لولده االما

وصيكم بتقوى اهلل وادامة التفكـر، فـان   أ} :االمام احلسن بن علي اجملتىب )عليه السالم(
}ليست العبـادة كثـرة الصـالة     :واخريا وليس آخرا، فانه ،مه{أبو كل خري وأالتفكر 

قال  وقد)عليه السالم(، الرضى االمام  ملا أورده ،مر اهلل{والصوم، امنا العبادة التفكر يف ا
يصف ايب ذر رضوان اهلل تعاىل عليه }كان اكثر عبـادة ايب ذر رمحـه اهلل التفكـر    الصادق 

                                                           

 .219-( سورة البقرة  1
 .21-( احلشر  2
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}تفكر ساعة خري من عبادة سنة، وذكـر االيـة املباركـة: امنـا      :وهو القائل، واالعتبار{
 يتذكر اولوا االلباب{.

التفكر بـه وحنـن نسـري اىل احلسـني سـيد الشـهداء )عليـه         ولعل من اهم ما يلزم
ن زيـارة  أالسالم(، هو ان نتفكر بقول االمام جعفر بن حممد الصادق )عليه السالم( بشـ 

}من زار احلسني )عليه السالم( عارفا حبقه كتب اهلل لـه ثـواب    :احلسني )عليه السالم(
ن إفـ  ، من ذنبـه ومـا تـأخر{    الف حجة مقبولة، والف عمرة مقبولة، وغفر له ما تقدم

مام عشاق سيد الشـهداء ليتـدبروا يف معـاين ثورتـه     أذلك سيفت  آفاق عظيمة وواسعة 
واهداف تضحياته اجلسام، كما ان التفكر بقول املعصـوم سـيدفع بـاملرء اىل ان يتفكـر     
مبعاين الزيارات اليت يقرأها عشاق االمام الشهيد يف املناسبات ويف ليـايل اجلمـع بشـكل    
عام، ما يثري عند االنسان فضول السعي لتغيري الذات لتتطاب  واهداف احلسني الشـهيد  

 )عليه السالم(.

وواقعنا املزري يعد امر مهم للغاية مبثل هـذا املوقـف، الن    بأحوالنان التفكر إكما 
املرء يكون اقرب اىل اهلل تعاىل واىل ضمريه من االوقات االخرى، فيكون اكثر اسـتعدادا  

 رحتها بعيدا عن كل انواع التربير.ملصا

ثانيا: السعي الصطحاب كتاب نافع لقراءته يف الطري ، ويستحسن ان يكون هـذا   
الكتاب عن احلسني السبط )عليه السالم( وثورته واهدافه وخطبه وسريته الربانية العطرة 

 الرسالية. هواخالقياته ومناقب

من خطب احلسني السـبط )عليـه    ثالثا: السعي حلفظ ما ال يقل عن خطبة واحدة 
السالم(، او اية خطبة من خطب االصحاب يف ليلة ويوم عاشوراء، او اية خطبـة الهـل   

 البيت )عليهم السالم( يف الكوفة او يف الشام.

وال تنس املرأة هنا ان حتفظ على االقل خطبة واحـدة مـن خطـب السـيدة زينـب      
ة الاليت سرن مع احلسني )عليه السالم( عليها السالم، او خطبة لواحدة من نساء العقيد

اىل كربالء، ومع العقيلة زينب اىل الكوفة ومن مث اىل الشام، فيمـا يستحسـن ان حيفـظ    
 االشبال بعضا من خطب شباب كربالء كعلي االكرب والقاسم وغريمها.
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رابعا: السعي لتعلم على االقل خصلة واحدة من خصـال سـيد الشـهداء )عليـه     
االخالقية او االجتماعية او سـريته   االميانية والعبادية و كانت من خصالهالسالم(، سواء 

 مع االخرين او ما اىل ذلك.

كل امرىء حباجة اىل منوذج يف حياته، وهل هنـاك افضـل مـن منـاذج عاشـوراء         
ليتعلم شبابنا خصلة من اخلصـال احلميـدة الـيت متيـز اـا      لنتخذها اسوة وقدوة لنا؟. ف

)عليه السالم( او علي االكـرب بـن احلسـني )عليـه السـالم(، كقـوة        القاسم بن احلسن
كذلك لتـتعلم املـرأة   ، الشخصية والتميز ببعد النظر والبطولة والشجاعة بعقل ومنط 

املسلمة عاشقة احلسني السبط )عليه السالم( على االقـل خصـلة واحـدة مـن خصـال      
كااللتزام باحلجاب يف احلـك   عقيلة اهلاليني زينب الكربى بنت علي )عليهم السالم(،

ــف  ــعب املواقـ ــروف واصـ ــجاعة  الظـ ــة وشـ ــان وثقـ ــاحل  بإميـ ــحار بـ  .، واالصـ
وال ينسى كهولنا ان يتعلموا من االصحاب خصاهلم الرسالية العظيمة اليت متثلوا اـا     

يف كربالء يف يوم عاشوراء، كالوقار والثبـات عنـد الشـدائد والوفـاء بـالوعود والعهـود       
 هامة.والرجولة والش

ن من املخجل امام احلسني الشهيد )عليه السالم( ان يقضي حمبوه الليـايل وااليـام   إ
سريا على االقدام للوصول اىل مرقده الشريف مث يعودون اىل بيوهتم من دون ان يتعلموا 
خصلة من خصاله احلميدة، وهو الذي نعتربه قدوتنا واسوتنا يف احلياة، وهو الذي ننتظر 

ع جده رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( عند اهلل تعاىل يوم القيامة، فكيف ان يتشفع لنا م
ندعي اننا حنب احلسني )عليـه السـالم( ونواليـه وحنـن ال نتمثـل خصـاله واخالقياتـه        

 ؟ هل يعقل ذلك؟.هومناقب

خامسا: من ال يرغب يف القـراءة، فـان عليـه ان يسـتمع علـى االقـل اىل حماضـرة        
د الذي يقضيه يف الطريـ ، وحبمـد اهلل تعـاىل فـان التكنولوجيـا      مسجلة يف اليوم الواح

وادواهتا قد اتاحت لنا مثل هذه الفرصة لنستمع اىل احملاضرات وحنن نسري على اقـدامنا  
 نقطع املسافات الطويلة لزيارة مرقد السبط الشهيد يف كربالء املقدسة.

وينتقيهـا مـن بـني     ن يـتخري املـرء احملاضـرات   أواذا الصدد فان مـن املهـم جـدا    
فضـل، واذا مل يكـن بوسـعه ان    اجملموعات الكبرية، فيختار احملاضر االفضل واحملاضرة األ
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يتخري االفضل واالنسب واالكثر فائدة، فان عليه ان يسأل من يدله على ذلـك، ليحقـ    
 باالستماع افضل الفائدة وتاليا التغيري املطلوب يف شخصيته وفهمه.

املسائل االسالمية للمرجع الـذي اقلـده مـن اجـل ان      سادسا: السعي الصطحاب
اتعلم ولو بعض املسائل الشرعية املبتلى اـا، فلـيس مـن املعقـول ان ال يكـون حمـب       
احلسني )عليه السالم( وعاشقه ال يعـرف ابسـط امـور دينـه، او جيهـل ابسـط املسـائل        

 اا دائما. ىاالسالمية اليت يبتل

احلالل واحلرام، هي من املسائل املهمة اليت جيب ان ن التفقه بالدين ومعرفة مسائل إ
ينشغل اا املؤمن حمب احلسني السبط )عليه السالم(، ولقد ورد عن رسـول اهلل )صـلى   

ولـذلك   ،}اذا اراد اهلل بعبد خريا فقهه يف الـدين واهلمـه رشـده{    :اهلل عليه وآله( قوله
 قول االمام موسى بن جعفـر  حث ائمة اهل البيت )عليهم السالم( على التفقه، كما يف

}تفقهوا يف دين اهلل فان الفقه مفتـاح البصـرية، ومتـام العبـادة      :الصادق )عليه السالم(
والسبب اىل املنازل الرفيعة والرتب اجلليلة يف الدين والدنيا، وفضل الفقيه علـى العابـد   

ما رسول أ ،كفضل الشمس على الكواكب، ومن مل يتفقه يف دينه مل يرض اهلل له عمال{
}اف لكل مسلم ال جيعل يف كل مجعة يوما يتفقه فيـه   :اهلل )صلى اهلل عليه وآله( فيقول

 امر دينه ويسأل عن دينه{.

الدين هنا ال تقتصر علـى التفقـه يف القضـايا الشخصـية     يف ىل التفقه إن الدعوة إو
التركيز علـى املسـائل   هم رمبا، فليتم فقط، وامنا يف القضايا االجتماعية كذلك، وهي األ

اليت ختص العالقات االجتماعية وقضايا التعامل داخل االسرة وبـني زمـالء العمـل ويف    
ن العام اذا كنت موظفـا يف الدولـة، وكـذلك    أاملدرسة ويف املعمل ويف الشارع، ويف الش
 التفقه يف اخالقيات التعامل مع االخرين.

وبصـراحة ال   ألنناملوقف الشرعي، ان اغلب مشاكلنا االجتماعية منشؤها اجلهل با
نفقه يف امور دنيانا كثريا، صحي  اننا متـدينون اال ان تـديننا سـطحي ال ميـس اجلـذور      

جنهـل   ألننـا تلو االخر، سواء حب  انفسنا او حبـ  االخـرين،    اخلطأولذلك ترانا نرتكب 
امور دنيانا  املوقف الشرعي ازاء مثل هذه االمور ولذلك يلزمنا ان نستغل الفرصة لنتعلم

 ونتفقه بالدين، لنتبصر تفاصيل حياتنا اكثر فاكثر.
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واذا الصدد فان من املفيد جدا مطالعة رسالة احلقـوق لإلمـام السـجاد علـي بـن      
 احلسني زين العابدين )عليه السالم(.

اهنا فرصة الستشارة املتخصصني والعلماء املوجودين يف احملطات الفكرية والثقافيـة  
ي  ملن له مشكلة اجتماعية مثال او ما اشبه، وكذا الذي حيتـاج استشـارة   على طول الطر

اجملرب واخلبري ملشروعه اجلديد الذي يهم بإجنازه دينيا او اجتماعيـا كـان او تعليميـا او    
 اقتصاديا او ما اىل ذلك.

: السعي جبد الصطحاب من يزيدك شيئا ما يف الطري ، فالصغري يصـطحب  سابعًا
ه ما ينفعه، وغري املتعلم يصحب عاملا يف الطري  ليسـاله ويـتعلم منـه،    كبريا ليتعلم من

 وغري املثقف يصحب مثقفا ليتعلم منه شيئا، وهكذا.

ن من غري املناسب، رمبا، ان تتكتل جمموعات متشـااة مـن النسـاء او الرجـال او     إ
زيـدهم  الشباب للسري سوية يف الطري  اىل احلسني )عليه السالم(، فـان ذلـك رمبـا ال ي   

 شيئا، وبالتايل رمبا سيخسرون الوقت بال فائدة تذكر.

ذا سارت جمموعات خمتلفـة ومتفاوتـة يف العلـم واملعرفـة واخلـربة واالطـالع       إما أ
والثقافة والتجربة، فان ذلك سيساعدها علـى الـتعلم مـن بعضـها، بـاحلوار والسـؤال       

واين ا  يف العلـم كـاأل  واجلواب، ما يزيدهم ويضيف هلم شيئا ما، وكما نعرف فان النـ 
املستطرقة، فكما ان املاء ينتقل من اململوءة اىل الفارغـة او ذات املـاء القليـل، فكـذلك     

 العلم، فانه ينتقل من اململوء علما اىل الفارغ منه او ذات العلم القليل.

لنوظف هذه الفرصة من اجل ان نزيد من علومنـا وجتاربنـا باالسـتفادة مـن علـم      
العزة بـ  تأخذنام وخرباهتم، ولندع خجل السؤال والتعلم جانبا، وان ال االخرين وجتارا

)اجلهل( فليس العيب يف ان ال يعرف االنسان شيئا، امنا العيب كل العيب يف ان يرفض 
التعلم، اعتدادا بنفسه او خجال من االخرين، ولنتذكر دائمـا حـديث الرسـول الكـرمي     

لى ذل التعلم سـاعة بقـي يف ذل اجلهـل ابـدا{     }من مل يصرب ع :)صلى اهلل عليه وآله(
}َواَل َيْسـَتْحِيَينَّ َأَحـٌد ِإَذا َلـْم َيَعَلـِم الشَّـْيَء َأْن       :وقول امـري املـؤمنني )عليـه السـالم(    

 َيَتَعلََّمُه{.
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َسل َتَفق هًا َواَل َتْسـَأْل  ولنتذكر اذا الصدد دائما قول أمري املؤمنني )عليه السالم( }
ـ  ِإنَّ اْلَجاِهـَل اْلُمـَتَعلَِّم َشـِبيٌه ِباْلَعـاِلِم، َوِإنَّ اْلَعـاِلَم اْلُمَتَعسِّـَف َشـِبيٌه ِباْلَجاِهـِل         َتَعنُّتًا، َف
 {.اْلُمَتَعنِِّت

ىل كربالء املقدسة امر مهم جدا، جيب ان ال نغفل عنه إن اختيار )صاحب الطري ( إ
النهى وااللباب{ على حد ن }اكثر الصواب والصالح يف صحبة اويل او نستهني به، أل

قول امري املؤمنني )عليه السالم(، ولذلك قال االمام جعفـر بـن حممـد الصـادق )عليـه      
}اصحب من تتزين به وال تصحب من يتزين بـك{ او قـول االمـام احلسـن      :السالم(

ْحَبِة }َوِإَذا َناَزَعْتَك ِإَلى ُص :فيه جنادة يف مرضه الذي تويف فيه ظاجملتىب )عليه السالم( يع
الرَُِّجاِل َحاَجٌة َفاْصَحْب َمْن ِإَذا َصِحْبَتُه َزاَنَك، وِإَذا َخَدْمَتُه َصاَنَك، وِإَذا َأَرْدَت ِمْنُه َمُعوَنًة 
َأَعاَنَك، وِإْن ُقْلَت َصدََُّق َقْوَلَك، وِإْن ُصْلَت َشدَُّ َصْوَلَك، وِإْن َمَدْدَت َيَدَك ِبَفْضل  َمـدََُّها،  

َك ُثْلَمٌة َسدََُّها، وِإْن َرَأى ِمْنَك َحَسَنًة َعدََُّها، وِإْن َسَأْلَتُه َأْعَطاَك، وِإْن َسَكتَُّ وِإْن َبَدْت َعْن
َمْن ال َتْأِتيَك ِمْنُه اْلَبَواِئُ ، وال َيْخَتِلُف   َعْنُه اْبَتَدَأَك، وِإْن َنَزَلْت ِإْحَدى اْلُمِلمَُّاِت ِبِه َساَءَك،

او قـول   ،، وال َيْخُذُلَك ِعْنَد اْلَحَقاِئِ ، وِإْن َتَناَزْعُتَما ُمْنَقس مًا آَثـَرَك{ َعَلْيَك ِمْنُه الطََُّراِئُ 
}صاحب العقالء، وجالس العلماء، واغلب اهلوى، تراف   :امري املؤمنني )عليه السالم(

 املأل االعلى{.

ـ  :ولقد قال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي اذا الصدد َع الَّـِذيَن  }َواْصِبْر َنْفَسَك َم
دُّْنَيا َيْدُعوَن َربَُّهم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوال َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة اْلَحَياِة ال

 .(1)َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا{

 :اهلل )صلى اهلل عليه وآله( فقد قال عن الصدي  الذي حي  لك ان تصحبه ما رسولأ
مـري  أفيمـا حـذرنا    ،}ال خري لك يف صحبة من ال يرى لك مثل الذي يـرى لنفسـه{  

}اياك ومعاشرة متتبعي عيوب النا   :املؤمنني من )صدي ( وصفه بقوله )عليه السالم(
 .فانه مل يسلم مصاحبهم منهم{
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نفسك باي شئ مفيد ونافع، وال تقض الوقت بالعبث جبهاز التلفـون  : اشغل ثامنًا
 مثال او القيل والقال واحلديث الفارغ واملزاح الثقيل.

و تنم عـن  أن تغتاب مؤمنا أنت تسري اىل احلسني الشهيد )عليه السالم(، أاحذر، و
صدي  او تظن بآخر ظن السوء، او تنتقص من آخر او تستهزئ برابـع، فلقـد حـذرنا    

}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبـوا   :رب العزة من كل ذلك بقوله تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي
َكِثرًيا مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثـٌم َوال َتَجسَُّسـوا َوال َيْغَتـب بَّْعُضـُكم َبْعًضـا َأُيِحـبُّ       

 .(1)َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َتوَّاٌب رَِّحيٌم{َأَحُدُكْم َأن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا 

احلذر احلذر من كل حديث يفـرق اجلماعـة ويـثري الضـغائن ويعمـ  اخلالفـات،       
 فشعارنا دائما وابدا أن احلسني )عليه السالم( يوحدنا.

ة، واستالم الرسـائل القصـرية الـيت ال ترجـو منـها فائـد       بإرسالال تشغل نفسك 
وتصور، وانت تقطع املسافات الطويلة اىل كربالء املقدسة ومرقد سيد الشـهداء )عليـه   
السالم(، انك يف حمراب الصالة او يف الطواف حول بيت اهلل العتي  او انك تسـعى بـني   
الصفا واملروة، فكيف كنت ستقضي الوقت اذا كنت يف مثل هـذه احلـاالت واملواقـف    

 املشرفة؟.

ري بكل ما خيصك، شخصيتك، عالقاتك، متبنياتك، افكارك، اشغل نفسك بالتفك
ثقافتك، علمك، لتشخص، وانت متشي اىل احلسني )عليه السالم(، نواقصك وعيوبك 

والتغيري، لتقرر، عندما تعود، وبكل حزم وجزم واصـرار، ان   لإلصالحوما حيتاج منك 
ولتبدل عالقـة   تغري وتبدل وحتسن وتطور، فتغري خصلة سيئة وتكتسب خصلة محيدة،

 .سيئة مع صدي  مثال او مع افراد العائلة، خاصة الوالدين، حنو االحسن واالفضل

ن من غري املعقول ان متر املناسبة ويعود املرء اىل مزنله بعد عناء وجهد مضين كبري إ
، وسلوكياته من دون ان يترك كل ذلك اثر يف نفسه وشخصيته وروحيته ودينه والتزاماته

 عن االمام املعصوم. املأثورلنقصان يف احلظ على حد القول فذلك عني ا
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مـدهنم  دوهلم وجيب ان تترك الشعرية اعظم االثر يف شخصية العشاق، ليعودوا اىل  
خرى متغرية حنو االفضل ومنقلبة على كـل مـا هـو سـليب فيمـا      أومنازهلم شخصيات 

 مضى من االيام، فاذا تغري الفرد تغري اجملتمع.

ين حنن سائرون؟ ومن هـو الـذي نقصـده اـذه     أىل إطوال الطري ،  ن نتذكرأجيب 
)عليـه  الشعرية؟ لنتأدب بآداب الطري  والزيـارة، فنستشـعر وكأننـا يف حضـرة االمـام      

 نا.أويغضب اذا اساو سهونا يعاتبنا اذا اخطأنا السالم( 

ذكر خرة يف طريقنا اىل احلسني )عليه السالم(، كمـا نتـذكر الـدنيا، ونتـ    لنتذكر اآل
العربة، كما نتذكر العربة، ونتذكر الروح كما نتذكر العقل، ونتذكر املاضي كمـا نفكـر   
باملستقبل، ونتذكر االموات كما نتذكر االحياء، ونتذكر العقـاب كمـا نتـذكر الثـواب،     

 واخريا نتذكر النار كما نتذكر اجلنة.

الل اشـاعة  تاسعا: السعي البراز الوجه احلضاري هلذه الشعرية العظيمـة، مـن خـ   
النظافة يف كل خطوة يقطعها العاش  للحسني )عليه السالم(، فلـيس مـن املعقـول ان    

 ي سبب كان.نترك طري  احلسني السبط )عليه السالم( غري نظيف، وأل

ولقد طالعنا مجيعا هذا العام اجوبة مساحة املرجع االعلى آيـة اهلل العظمـى السـيد    
افاضاته( اذا الصدد ففي معرض جوابـه علـى سـؤال     علي احلسيين السيستاين )دامت 

نصه )هل يعد التربع باملال من اجل شراء حاويات واكيا  النفايات لتنظيـف املواكـب   
احلسينية وطريـ  الزائـرين امـرا مسـتحبا ومـن مصـادي  االنفـاق يف خدمـة الشـعائر          

 ويرغبهم يف القيام احلسينية؟( اجاب مساحته )نعم، فان كل ما ييسر اداء الزيارة للمؤمنني
اا ويساهم يف راحتهم امر مستحب شرعا، وصرف املال يف ذلك خدمة لـزوار ايب عبـد   

 اهلل احلسني )عليه السالم(، من االنفاق يف سبيل اهلل(.

وأضاف مساحته يف معرض جوابه على سؤال )هل بذل اجلهد من قبل جمـاميع مـن   
؟( اجاب مساحته )ان اماطة االذى عن الشباب للتفرغ لتنظيف طري  الزوار امر مستحب

طري  املسلمني امر مستحب يف الشرع احلنيف، واماطته عن طري  زوار االمام احلسـني  
 )عليه السالم( اكثر اجرا وثوابا(.
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ويف جوابه على سؤال )ما حكم القاء بقية الطعام على جانيب الطري ؟( قال مساحته 
رة أو كان من مصادي  التبذير فـال مسـوغ لـه    )ال ينبغي ذلك، بل إذا كان فيه اذى للما

 شرعًا(.

وأخري أجاب على سؤال )هل لكم من نصيحة لنا أصحاب املواكـب مـن جهـة،    
والزائرين من جهة ثانية، خبصوص رعاية النظافة وحسن التنظيم يف خدمة زوار احلسني 

ن النظافـة مـن   )عليه السالم( قال مساحة املرجع األعلى )ينبغي للجميع رعاية النظافة فا
االميان، كما ورد يف احلديث الشريف، كما ينبغي هلم التعاون على تنظـيم هـذه الزيـارة    
املباركة بأحسن صورة لتامني راحة الزوار وسالمتهم، وما امجل مشهد الزيارة واروعه اذا 

 كان يتصف بالنظافة والنظم، وما ادله على ادب اجملتمع الزائر وسلوكه الراقي.

تعاىل ان يوف  اجلميع للزيارة بآدااا ويتقبلها منهم بقبول حسـن انـه ويل    نسال اهلل
 التوفي (.

ذات التوصيات وردت كذلك يف اخلطاب املرجعي يف األسبوع قبل الفائت ما نصه 
عـدم  ( وأضـاف ) احلفاظ على املنافع العامة للنا  يف أماكن نصـب السـرادق واخليـام   )

لعامة واألشجار واحلدائ  والقيـام بتنظيـف أمـاكن    تضرر األرصفة والشوارع واألماكن ا
 (.العزاء ألهنا من متام اخلدمة للحسني وزائريه

 مجـال كذلك، فان السعي لغر  خنلة مثال او شجرة او اية نبتـة اخـرى تزيـد مـن     
 الطريــ  واخضــرار الطبيعــة، هــو االخــر ســيربز الوجــه احلضــاري هلــذه الشــعرية.   

عالقات اجتماعية جديـدة، عائليـة او فرديـة، ال فـرق،     عاشرا: توظيف الفرصة لبناء    
ــربات.    ــة واخل ــادل املنفع ــادل وتب ــرام املتب ــاون واالحت ــة اىل اســس احلــب والتع  قائم

ففي الطري  اىل كربالء يصادف املرء الكثري من النا  ومن خمتلف املـدن واحملافظـات      
وتوسـيع  ة مثينـة لتحـديث   واحيانا من الدول االخرى غري العراق، ما يعين انه امام فرص

 عالقاته وصداقاته. 

ىل احلسني السبط )عليه السالم( يف هـذا اليـوم،   إ، فان املشي خريًاأادي عشر: واحل
امنا هو عمل مستحب، مهمـا عظـم اسـتحبابه، فلنحـذر ان يتقـاطع مـع الواجبـات،        
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مسـي اذا  الشخصية منها واالجتماعية، كالصالة يف اوقاهتا، وعدم التغيب عن الـدوام الر 
املواطن، ولـذلك، حـاول ان ال تتعـارض الشـعرية مـع حقـوق       صاحل كان ذلك يضر مب

املواطنني باي شكل من االشكال، ولنتذكر بان احلسني السبط )عليه السالم( ال يرضـى  
ي انسـان، فاحلسـني )عليـه    أاالنسان،  وقابدا بان تكون شعائره سببا للتجاوز على حق

 هذه احلقوق ال ان يتجاوز عليها والعياذ باهلل. السالم( ضحى من اجل ان يصون

والتي يلـزم تسـليا الضـوء     أهم القيم التي تتمظهر في مسيرة االربعين أما

 عليها وتوثيقها وتدويرها وتداولها في االعالم بشكل مستمر، فهي:

 

 

 : االيثار والذي هو عكس االستئثار.أواًل

والذي قال بعـد ان حتـدث عـن املـؤثرين يف      إن االيثار دليل الثقة املطلقة باهلل تعاىل
َوالَِّذيَن َتَبوَُّؤوا الدَّاَر َواإل مَياَن ِمن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلـْيِهْم َوال  حمكم كتابه اجمليد: }

ِهـْم َخَصاَصـٌة   َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِّمَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأنُفس ِهْم َوَلْو َكـاَن بِ 
ُهُم الَِّذيَن َيُقوُلـوَن ال  ، قال عز وجل: }(1){َوَمن ُيوَق ُش َّ َنْفس ِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

ُتنِفُقوا َعَلى َمْن ِعنَد َرُسوِل اللَِّه َحتَّى َينَفضُّوا َوِللَِّه َخـَزاِئُن السَّـَماَواِت َواأَلْرِض َوَلِكـنَّ    
َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوَلَقـْد  ، وقوله تعاىل: }(2){َيْفَقُهوَن اْلُمَناِفِقنَي ال 

َمـا ِفـي    َوصَّْيَنا الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم َوِإيَّاُكْم َأِن اتَُّقوْا اللََّه َوِإن َتْكُفُروْا َفِإنَّ ِللَّـهِ 
 .(3){ِض َوَكاَن اللَُّه َغِنيًّا َحِميًداالسََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْر

هذه اخلصلة الراقية يلزم على االعالم تناقلها وتكريسها بشكل واسع، فباإليثار حييا 
اجملتمع، وباالستئثار ميوت، ولقد كتب امري املؤمنني )عليه السالم( لألشتر يف عهـده ملـا   

َوإيَّاَك َوااْلْسِتْئَثاَر ِبَما النَّاُ  ِفيِه ُأْسَوٌة، َوالتََّغاِبَي َعمَّا ُتْعَنى ِبِه ِممَّا َقْد َوَضَ  واله مصر }
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ِلْلُعُيوِن، َفِإنَُّه َمْأُخوٌذ ِمْنَك ِلَغْيِرَك، َوَعمَّا َقَليل َتْنَكِشُف َعْنَك َأْغِطَيُة ااْلُمـوِر، َوُيْنَتَصـُف   
اْمِلْك َحِميََّة َأْنِفـَك، َوَسـْوَرَة َحـدَِّك، َوَسـْطَوَة َيـِدَك، َوَغـْرَب ِلَسـاِنَك،        ِمْنَك ِلْلَمْظُلوِم، 

اْلَباِدَرِة، َوَتْأِخرِي السَّْطَوِة، َحتَّـى َيْسـُكَن َغَضـُبَك َفَتْمِلـَك      َواْحَتِرْ  ِمْن ُكلِّ ذِلَك ِبَكفِّ
 {.ُتْكِثَر ُهُموَمَك ِبِذْكِر اْلَمَعاِد ِإَلى َربَِّك ااْلْخِتَياَر، َوَلْن َتْحُكْم ذِلَك ِمْن َنْفس َك َحتَّى

لقد جتلت صور االيثار والكرم واالنفاق يف مسرية االربعـني بشـكل اثـار اعجـاب     
العامل، وبأرقى صور االخالص هلل تعاىل بعيدا عن كل معـىن مـن معـاين حـب الظهـور      

 والرياء وغري ذلك. 

 اجملتمع عندما مير بتحديات كبرية وخماطر مجة.وتتجلى امهية االيثار اكثر فاكثر يف 
ومن مصادي  اإليثار التضحية من اجل اسعاد االخرين ومحايتهم وايـوائهم، وهـو   
االمر الذي الحظناه خالل العامني املنصرمني على وجه التحديد عندما اضـطر االهـايل   

االمـن واحلضـن   اىل الزنوح من املناط  اليت سيطر عليها االرهـابيون ليجـدوا املـأوى و   
الدافئ يف املناط  اليت نزحوا اليها، خاصة على طول املسافة املمتدة بني النجف االشرف 

 وكربالء املقدسة.

إن االيثار الذي حتلى به النا  وهم حيتضنون النازحني هو احد الدرو  العظيمـة  
يقـدموا  اليت تعلموها من مسرية االربعني، فعندما يسهر خدمة املواكب على الزائـرين ل 

هلم كل انواع اخلدمة وبكل حمبة وسرور وتواضع حـد التوسـل، فـان ذلـك يكـر  يف      
 نفوسهم قيمة االيثار بأاى صورها، ومنهم يتعلم اآلخرون.

إن االلتزام كما هو معروف مظهر من مظاهر االيثار، ولذلك ينبغي تسليط الضـوء  
حنن نقتـرب  املرجعي بقوله ) عليه يف مسرية االربعني، وبااللتزام يتحق  مفهوم اخلطاب

والقرآن الكرمي وسرية النيب )صلى اهلل عليه وآله( يوجب علينا  ،من أيام مسرية األربعني
(. أو كمـا ورد يف االســتفتاءات  مسـرينا هادفــا واعيـا بعيــدا عـن الســطحية    ن يكـون أ

 ونصوص اخلطاب املرجعي أعاله.

إن على االعالم ان يظهر ويكـر   هنا اود ان اشري اىل نقطة يف غاية االمهية، وهي  
امهية مثل هذه االستفتاءات املتعلقة مبسرية االربعني حتديدا، وكل ما يتعل  اا من قوانني 
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وتوجيهات وارشادات وعلى خمتلف االصعدة واليت تصدر من اجلهات الرمسية واالمنيـة  
نون وااللتـزام  او من العتبتني املقدستني احلسينية والعباسية، من اجل اشـاعة روح القـا  

واالنضباط، سواء على صعيد النظام والتنظيم او على الصعيد االمين او على اي صعيد 
 آخر، ليتحول هذا االحترام وااللتزام اىل ثقافة عامة يف اجملتمع، ضد الفوضى والال أبالية.

كما اقترح اذا الصدد، مجع وتوثي  وطباعة كل فقرات اخلطاب املرجعي املختصة 
ناسبة، سواء اليت ترد يف االستفتاءات او يف خطب اجلمعـة يف الصـحن احلسـيين    اذه امل

الشريف، طباعتها ككتاب لتكون دليال جامعا شامال للسائرين اىل حيـث مثـوى سـيد    
 الشهداء )عليه السالم( يف كربالء املقدسة.

م إن واجب االعالم هو التبليغ ملثل هذه التوجيهات والتوصيات واالرشادات ليساه
بشكل فعال يف ترشيد املناسبة وتنظيمها لتقدم صـورة حضـارية للمجتمـع وللزائـرين     
وللمناسبة على حد سواء، فالعامل يتأثر اكثر عندما يتابع مثل هذه الصور والقيم يف مثل 

 هذه املسرية التارخيية النادرة.

    

 ثانيا: التعاون

والصرب وسـعة الصـدر، فـاذا    التعاون الذي هو مثرة قيمتني مهمتني ومها: التواضع 
كان االنسان متواضعا وصبورا أمكنـه التعـاون مـع االخـرين إلجنـاز املهـام املشـتركة،        
والعكس هو الصحي  فاملتكرب ال يتعاون مع االخرين ألنه ال يـرى اال نفسـه، والبـاقون    
دون مستواه ال يفهمون شيئا، فلماذا عليه لو يتعـاون معهـم، وهـل انـه حيتـاج الـيهم       

 عاون معهم؟.ليت

كما ان صاحب الصدر الضي  الذي تثريه كلمة نقد مثال او رأي خيتلف مع رأيـه،  
او يغضب اذا احل عليه أحد بالطلب او يثور اذا تعـب، ال يفكـر بـل ال يقـدر علـى ان      

 يتعاون مع اآلخرين ألنه ال جيد القواسم املشتركة معهم.
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ة العظيمة اليت كـان يتمتـع اـا    ولقد حتدث القرآن الكرمي عن هذه اخلصلة الرسالي
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وكل أئمة أهل البيت )عليهم السالم( بقوله عز وجـل:  

َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن اللَِّه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك َفـاْعُف  }
َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّـْل َعَلـى اللَّـِه ِإنَّ اللَّـَه ُيِحـبُّ      َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم 

 .(1){اْلُمَتَوكِِّلنَي

َيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوْا     لقد اخربنا رب العزة انه مع الصابرين بقوله عز من قائل }
مث بشـر الصـابرين بقولـه تعـاىل      (2){الصَّـاِبِرينَ  اْسَتِعيُنوْا ِبالصَّْبِر َوالصَّالِة ِإنَّ اللََّه َمـعَ 

َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مَِّن اْلَخْوْف َواْلُجوِع َوَنْقص  مَِّن اأَلْمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِّـِر  }
بعد ان شرح فلسـفة الـبالء يف كشـف معـادن الصـابرين بقولـه تعـاىل         (3){الصَّاِبِريَن

فالصرب خيل   (4){َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمنُكْم َوالصَّاِبِريَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم}
االرضية املناسبة واملطلوبة لصناعة احلكمـة يف شخصـية االنسـان اىل جانـب الرأفـة يف      

 سلوكه وتعامله مع االخرين، والذي هو عكس العنف والتزمت والتصلب.

إن االربعني تساهم يف صياغة شخصية النا  بشكل عجيب، فترى الواحد منـهم  
 مصداقا ولو مصغرا لوصف امري املؤمنني )عليه السالم( للمؤمن.

وكـان عابـدًا ناسـكًا     ،فعن أيب عبد اهلل ))عليه السالم(( قال: قام رجل يقال له مهام
فقال: يا أمري املؤمنني صـف لنـا    إىل أمري املؤمنني ))عليه السالم(( وهو خيطب، ،جمتهدًا

 صفة املؤمن كأّننا ننظر إليه.

سهل اخلليقة، لني العريكة، رصني الوفا، يف خطاب طويل: )) فقال ))عليه السالم((
قليل األذى، ال متأّفك وال متهّتك، إن ضحك مل خيـرق، وإن غضـب مل يـزنق، ضـحكه     

، عظيم حلمـه، كـثري الرمحـة، ال    تبّسم، واستفهامه تعّلم، ومراجعته تفّهم، كثري علمه
ينجل وال يعجل، وال يضجر وال يبطر، وال حييف يف حكمه، وال جيور يف علمه، نفسـه  
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أصلب من الصلد، ومكادحته أحلى مـن الشـهد، ال جشـع وال هلـع، وال عنـف وال      
صلف، وال متكّلف وال متعّم ، مجيل املنازعة، كرمي املراجعة، عدل إن غضـب، رفيـ    

يتهّور وال يتهّتك وال يتجّبر، خالص الوّد، وثي  العهد، ويّف شفي ، وصول  إن طلب، ال
حليم محول، قليل الفضول، راض عن اهلل عز وجل، خمالف هلواه، ال يغلـظ علـى مـن    

 .دونه((

واشهد انين ملست هذه الصفات يف زوار ايب عبـد اهلل )عليـه السـالم( يف االربعـني     
التعب الذي ينتاام، والذي عادة مـا يكـون مـدعاة     على الرغم من اجلهد والعناء وشدة

لضي  الصدر وعـدم التحمـل والضـجر والتـأفف، اال زوار احلسـني )عليـه السـالم(        
 فسلوكهم شيء آخر خمتلف جذريًا.

هّين املقولـة،  ) وقد وصف أبو سعيد اخلدري رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( فقال
اشرة، طل  الوجه، بّسامًا من غري ضـحك، حمزونـًا   لّين اخللقة، كرمي الطبيعة، مجيل املع
 (.من غري عبو ، شديدًا من غري عنف

إّن اهلل رفي  حيّب الرف  ويعطي على الرفـ   : ))قالفأيب جعفر ))عليه السالم(( أما 
 .ما ال يعطي على العنف((

 ولقد كتب االمام امري املؤمنني )عليه السالم( يف عهـده اىل مالـك االشـتر ملـا واله    
 َفَولِّ ِمْن ُجُنوِدَك َأْنَصَحُهْم ِفي َنْفس َك هلل َوِلَرُسوِلِه َواِلَماِمـَك، ]َوَأْنَقـاُهْم[  مصر يقول: ))

َجْيبًا، َوَأْفَضَلُهْم ِحْلمـًا ِممَّـْن ُيْبِطـىُء َعـِن اْلَغَضـِب، َوَيْسـَتِريُ  ِإَلـى اْلُعـْذِر، َوَيـْرَأُف          
 ((.ِوَياء ، َوِممَّْن اَل ُيِثرُيُه اْلُعْنُف، َواَل َيْقُعُد ِبِه الضَّْعُفِبالضَُّعَفاء ، َوَيْنُبو َعَلى ااْلْق

 

 ثالثًا: العمل بروح الفريق الواحد.

إنين اعتقد أن أحد أهم ااسباب فشل اجلماعات هو اهنا مل تتعلم كيف تعمل بعقلية 
العقليـتني كمـا   الفري  وروح اجلماعة وليس بعقلية الفرد، والفارق كبري وواسـع بـني   

 نعرف.
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فاذا حبثنا عن سبب جناح اجملتمعات ويف خمتلف املؤسسات سـواء الدينيـة منـها او    
السياسية او التعليمية او االقتصادية او البحثية او غري ذلـك، لوجـدناها حتمـل شـعار     
}معا حنق  االفضل{ اما اجملتمع الفاشـل فشـعار كـل فـرد فيـه }لوحـدي سـأفعل        

لك ابدا، الن االجنازات التارخيية واملفصلية حيققها اجملموع وليس االفضل{ ولن يفعل ذ
الفرد، واذا صادف ان حققها فرد لوحده فأهنا لن تدوم ابدا، وسـتموت مبوتـه، ولـذلك    
فعقلية العمل اجلمعي وروح الفري  الواحد يف العمل واالجناز تبين الدولة على اسـا   

نالحظ ان الدول املستقرة هي تلك الدول  املؤسسات وليس بطريقة فردية، وهلذا السبب
القائمة على املؤسسات يف التخطيط والقرار والتنفيذ، اما الدول الفاشـلة فهـي الـدول    

 الديكتاتورية اليت تقوم على اسا  الفرد الواحد والقائد الضرورة والزعيم التارخيي.

ان إن األربعني كرست هذه العقلية يف نفـو  النـا  وشخصـيتهم، ومـن اجـل      
تالزمهم يف حياهتم ينبغي تسليط الضوء على هذه املفردة املهمة، لنكون جمتمعا حتكمـه  

 العقلية اجلمعية وروح الفري  وليست العقلية الفردية.

 

 ومن عالماِت العقلية الفردية التي ابتلينا بها:

 اّننا ال حنث الفاشل لينج ، وإمنا نعرقل الناج  ليفشل. - أ
 ، وإّنما ُنناصب الناج  العداء ليفشل.ال نلوم الفاشل على فشله - ب
نبذل كّل ُجهد ممكن ليتساوى عندنا الفاشل والناج ، حىت ال ينتبه احد للفارق  - ت

 بني االثنني.
الناج  عندنا يف دائرة اهلدف، نّتهمه، ُنسّقطه، نغتـال شخصـيته، ُنالحقـه، امـا      - ث

 الفاشل ففي مأمن من يِدنا ولساِننا.
ج  وال منّكنه من اسباب النجاح، اما الناج  فنظـل  الظروف للفاشل لين هنيئال  - ج

 نضع العصي يف عجلته حىت يفشل.
 حنن كأفراد ناجحني جناحا باهرًا، ولكّننا كمجتمع فاشلني فشاًل ذريعًا. - ح
الفاشُل مّنا يف جمتمعه، ناجٌ  يف بالد اهلجرة، والفاشُل مّنا يف جمتمعه كمجموعة  - خ

 عمل، ناجٌ  يف بالد اهلجرة كجماعة.
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 لماذا هذه الظاهرة؟

وأقول بكّل وضوح، اذا مل ُنجْب بصراحة وشجاعة ووضـوح علـى هـذا السـؤال     
 فسنبقى جمتمع متخّلف يتراجع يومًا بعد آخر، يئُد طاقاته ويقتل كفاءاته ويهدر جناحاته.

وبدوري سأحاول ان أتلّمس بعـض اجلـواب متمنيـًا ان يسـعى كـّل واحـٍد مّنـا        
ليغّيره يف نفسه قبل ان حيـاول   مث حياول ان ياخذ، ولو بسبب للجواب على هذا السؤال،

تغيري اآلخرين، الن اإلصالح والتغيري يبدأ من الذات أواًل قبل ان يبـدَأ مـن اآلخـرين،    
وصدق اهلل تعاىل الذي قال يف حمكم كتابه الكرمي }ِإنَُّ اللََُّه َلا ُيَغيُُِّر َما ِبَقْوم  َحتَُّىَٰ ُيَغيُِّـُروا  

 .(1)س ِهْم{َما ِبَأنُف

أواًل: ألّن العقلية الفردية طاغية على العقلية اجلمعية، يعـين اننـا ال منتلـك مـن عقليـة      
الفري  عند اإلجناز شيئا منها، فيما نستحضر كل العقليـة الفرديـة مـن دون ان    

 نوفر منها شيئًا.

 ثانويًا او هامشيًا.: كل ُّواحٍد مّنا يسعى لتسجيل اإلجناز بامسه مهما كان دوره فيه انيًاـث

الثًا: واالدهى من ذلك عندما يذهب بعضنا اىل أبعد من هذا بكثري، فتـراه مبجـّرد ان   ـث
يشعر ان اإلجناز سُيسجل باسم غريه او باسم جمموعة هو ليس احدهم تراه يفعل 
املستحيل من اجل ان ال يتحّق ، واذا أفلَت اجلهُد من حماوالتـه وُأجنـز النجـاح    

ّنه ليس هو من صنعه، واّلا لصنع من قيمته مهما كان عظيما، ملاذا؟ أل فتراه يقّلل
 من احلّبة قّبة.

ًا: كّل واحٍد منا يعتقد بأّن ما يقوله او يفعله هو كل احلقيقة فبِه تكمـن الضـرورة   ـرابع
وان كل ما يقوله ويفعله اآلخـرون لـيس    ،القصوى واحلاجة االساسية للمجتمع

  وال ُتسمن وال تنفع يف شيء.اال جمرد اوهام ال ُتغين

                                                           

 .11 –( الرعد  1



﴿436﴾ 
 

خامسًا: هذه الطريقة من التفكري سببها عدم امياننا بتكاملية احلياة، فنحن ال نـؤمن بـان   
عملي او اجنازي، مهما كان عظيمًا، فهو يغّطي جانبًا من احلياة ولـذلك فهـو ال   

 يكتمل اال بعمِل وجهِد واجناِز اآلخرين يف اجملاالت االخرى.

ًا، فإننا ال نعترف بالعجز او على األقـل مبحدودّيـة الطاقـات والقـدرات     سادسًا: واخري
كأبطال استثنائيني لسنا حباجة اىل جهد  بأنفسنالنتكامل مع اآلخرين، اننا نعتقد 

 االخرين وطاقاهتم وجناحاهتم.

ّن بوادر الفشل يف الفري  الرياضي تلوح عندما يفّكر كّل عضو  فيه بطريقة فردية، إ
سعى لتسجيل اهلدف بامسه، عندما يسعى ان يلعب يف السـاحة مبفـرده رافضـًا    وعندما ي

التنسي  واملناورة مع االخرين، فتراه حماواًل أخذ الكرة من حامي هدف فريقه ليسـجلها  
 يف هدف اخلصم لوحده وبال تعاون او تنسي  او تكامل.

ميتـد آالف   أما يف مسرية االربعني فانت تلمس العقلية اجلمعية علـى طـول مسـري   
 الكيلومترات، فالتعاون واالنسجام والتكاملية يف اروع صورها.

إهنا العقلية اليت حتق  النجاح والتطور، ولذلك ينبغي ان تتكر  يف اجملتمع وعلـى  
 خمتلف االصعدة واملستويات، لنتحول اىل جمتمع ناج  بعقلية الفري .

ِإنَّـا َعَرْضـَنا    عن املسؤولية بقوله }رابعا: جتلي روح املسؤولية، فلقد عرب القران الكرمي
اأَلَماَنَة َعَلى السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأن َيْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها 

مث حتدث عن احلساب الدنيوي واالخروي الذي  (1){اإل نَساُن ِإنَُّه َكاَن َظُلوًما َجُهوال
َواَل وقولـه تعـاىل }   (2){َوِقُفوُهْم ِإنَُّهم مَّْسـُئوُلونَ املسؤولية بقوله }يدور يف مدار 

َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبـِه ِعْلـٌم ِإنَّ السَّـْمَع َواْلَبَصـَر َواْلُفـَؤاَد ُكـل  ُأْوَلِئـَك َكـاَن َعْنـُه          
 .(3){َمْسُؤواًل

                                                           

 .72 –( سورة األحزاب  1
 .42 –( سورة الصافات  2
 .32 –( سورة اإلسراء  3
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تتجلـى يف مسـرية   وال اجانب احلقيقة ابدا اذا قلت بان املسؤولية تتجلى اكثـر مـا   
االربعني، ولذلك نرى هـذا الترشـيد السـنوي الـذي تشـهده املسـرية وعلـى خمتلـف         

 االصعدة.

إن األربعني تكر  يف شخصية االنسان روح املسـؤولية بـأاى صـورها، فلـو اهنـا      
الزمت شخصيته يف سلوكه على مدار العام، لتمكنا من حل الكثري من مشاكلنا وعلى 

نعرف جيدا فان احد اهم واخطـر اسـباب مـا وصـلنا اليـه يف       خمتلف االصعدة، فكما
العراق االن هو انعدام روح املسؤولية وغيااا يف اجملتمع وحتديدا عند الطبقـة السياسـية،   
فمع كل املخاطر واالنتكاسات اليت مررنا اا مل نسمع ان احدا يتحمل مسؤوليتها واعلن 

يـب روح املسـؤولية يف جمتمـع مـن     عنها بشجاعة، وكما هو معـروف فانـه عنـدما تغ   
اجملتمعات يتعامل كل النا  بال أبالية وعدم اكتراث واهتمام مع كل شيئ، حىت يضـيع  

 البلد وتضيع االهداف.

فاذا تساءلنا مثال عن سر قول اخلطاب املرجعي }لقد حبت اصواتنا{ فسنعرف ان 
فضـال عـن اهنـم ال     السبب يكمن يف عدم تعامل السياسيني مع الشأن العام مبسـؤولية، 

يتعاملون مبسؤولية حىت مع اخلطاب املرجعي نفسه والـذي حيمـل هلـم يف كـل اسـبوع      
مقترح مشاريع وخطط وتوجيهات وارشادات وترشيد لو اخذ السياسيون بعشرها لكنا 
االن خبري ولكان البلد يف حال افضل بكثري علـى مـا هـو عليـه اليـوم وعلـى خمتلـف        

 االصعدة.

يني الذين ال يتعاملون مبسؤولية مـع املوقـع الرمسـي العـام الـذين      هذا حال السياس
 يتبوأونه.

أما اجملتمع فينبغي ان يكر  روح املسـؤولية الـيت تزرعهـا يف نفوسـهم االربعـني      
ليتعامل بروحها يف كل الشؤون بدء من التربية االسرية والتعلـيم يف املدرسـة واجلامعـة    

عتبـة صـندوق االقتـراع ليـديل بصـوته يف       وحىت الشأن العام خاصة كلما يقـف علـى  
االنتخابات النيابية العامة، فاذا تعامل بروح عالية من املسـؤولية الوطنيـة والدينيـة فانـه     
سيفكر بصوت عال وقبل ذلك سيستشري ويقلب االمور ويعود اىل ذاكرته قبل ان ميـن   

مر الـذي طاملـا   صوته وثقته ملرش  من املرشحني، وبذلك سيحسن من خياراته، وهو اال



﴿438﴾ 
 

حتدث عنه اخلطاب املرجعي عندما كان يؤكد على وجوب التعامل مع صوت الناخـب  
كمسؤولية وطنية وشرعية وليس فقط كإسـقاط واجـب او ممارسـة حـ  مـن احلقـوق       

 الدستورية املكفولة للمواطن.

جيب ان نتعامل مبسؤولية اكرب مع اخلطاب املرجعي، ولو كنا كذلك ملا تغاضينا عن 
ته للتغيري يف االنتخابات االخرية، بني متجاهل ومربر ومفسر على ما تشتهيه نفسه دعو

وهواه، وانا اخشى ما اخشاه هو ان نسمع نفس العبارة من اخلطاب املرجعي اليت مسعها 
 منه السياسيون )لقد ب  صوتنا( فاحلذر احلذر.

تلبيـة الشـارع لفتـوى    هنا اود ان اقف قليال عند نقطة يف غاية االمهيـة، اال وهـي   
اجلهاد الكفائي اليت لوالها الهنار كل شيء يف العراق والحتل االرهابيون حىت حمافظاتنـا  

 املقدسة فضال عن العاصمة بغداد.

إن هذه التلبية الشـعبية العظيمـة الـيت حققـت التعبئـة العامـة يف احلـرب علـى         
روح املسـؤولية الوطنيـة   االرهاب، ان دلت على شيء فإمنا تدل على تشبع العـراقيني بـ  

والشرعية، فعلى الرغم من حالة اليا  اليت اصابتهم جراء الفساد والفشل الذي تـورط  
به السياسيون خالل الفترة اليت سبقت الفتوى املباركة، اال اهنم هبوا هبـة رجـل واحـد    
لتلبية فتوى املرجع االعلى الذي اثبت بـالفتوى انـه صـمام االمـان احلقيقـي والفعلـي       

 عراق بوجه كل املخاطر االمنية والسياسية اليت هتدد البالد مهما عظمت.لل

هنا كذلك جيب االنتباه لالعتراف بال مكـابرة، كمـا هـو ديـدن الـبعض، ان روح      
االربعني وقيمها ومسريهتا هي اليت انتجت روح املسـؤولية هـذه عنـد الشـعب والـذي      

 دفعته لتلبية نداء الفتوى.

يف ساحات الوغى واىل الشهداء االبرار، خاصة العلماء االبـرار  انظروا اىل املقاتلني 
منهم والفقهاء واساتذة حبث اخلارج واملدرسني يف احلوزة العلمية وطلبة العلوم الدينية، 
فستجدوهنم مناذج راقية ربتهم عاشوراء وصقلت شخصـيتهم االربعـني، الـيت انتجـت     

الذين مل يبخلوا حبياهتم يف سبيل القيم  جيوش من العلماء واملثقفني واجملاهدين املضحني
الرسالية العالية اليت ربتهم عليها كربالء، سواء وهم يقارعون االسـتبداد والديكتاتوريـة   



﴿439﴾ 
 

زمن النظام اجلائر او اليوم وهم يواجهـون االرهـابيني يف كـل شـرب مـن ارض العـراق       
اهليـة رسـالية حممديـة    الطاهرة، فميزوا مبواقفهم وشهادهتم الدامية بني عمامتني واحـدة  

علوية تشهد هلا ساحات الوغى، كربالء املتجددة مبفاهيمها ووعيها ورسالتها واهدافها، 
والثانية تقتل احلسني الشهيد )عليه السالم( كل يوم بفسادها وسياساهتا املنحرفة البعيدة 

اف، او كل البعد عن اخلطاب املرجعي الرسايل الواض  يف املنطلقات واملتبنيات واالهـد 
تلك اليت يعشعش يف عقلها الفكر التكفريي واملتزمت واملتعنت واخلـرايف الـذي يضـر    

 وال ينفع، ويهدم وال يبين، وميزق ويفرق وال جيمع ويوحد.

خامسا: السالم واحملبة، فمسرية االربعني تكر  هتني القيمتني بشكل كـبري جـدا   
ملواطنة واالخوة، لنقلص بالتايل وواسع ينبغي تسليط الضوء عليها إلعادة تكريس روح ا

شيئا فشيئا الطائفية والتعصب والقومية واملناطقية والعشـائرية الـيت منشـأها التعصـب     
االعمى ومرض احتكار احلقيقة وبذلك حي  لنا ان نرفع شعار }احلسني )عليه السالم( 

 جيمعنا{ بعيدا عن كل اسباب الفرقة.

وعدم التطرف، وهو املبدأ القـرآين الـذي    إن جذر قيمة السالم واحملبة هو الوسطية
َوَكَذِلَك َجَعْلَنـاُكْم ُأمَّـًة َوَسـًطا    هنجه اهل البيت )عليهم السالم(، كما يف قوله تعاىل: ))
 ((.لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِ  َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا

َوْلـَيُكْن  شتر ملـا واله مصـر يقـول: ))   أما أمري املؤمنني )عليه السالم( فقد كتب لأل
 ((.َأَحبَّ ااْلُموِر ِإَلْيَك َأْوَسُطَها ِفي اْلَح ِّ، َوَأَعمَُّها ِفي اْلَعْدِل

وبذلك ميكننا القول بان مسرية االربعني مبثابة احلصانة الفكرية والعملية اليت حتصن 
كثري من اجملتمعات، امـا  جمتمعنا من التطرف والعنف والتزمت، الذي ابتليت به اليوم ال

 بسبب الفكر التكفريي او بسبب العنصرية، جيمعها الفهم اخلاطئ للدين ونصوصه.

وكثمرة هلذه احلصانة فان االربعني جسدت السالم بشكل عمي  يف نفو  النا ، 
 فهي اليوم تعترب اعظم مسرية سلمية عاملية.

يف نفو  النا  ويف سـلوكهم   كما اهنا جسدت معاين الوئام واحملبة والرأفة والرمحة
 مع بعضهم البعض.
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فاحلب وفوقه الـوالء  احلسني بن علي )عليه السالم(، وكل ذلك نتاج طبيعي حلب 
يف عاشـوراء  السالم(  )عليهيعين انَّك ُتحّب القيم واملبادئ اليت ضّحى من اجِلها الّسبط 

ى وبذل اجلهد مـن  يف كربالء، من جانب، ويعين من جانب  اخر اّنك مستعٌد للعمل عل
اجل نصرة تلك القيم واملبادئ وحتقيقها وإقامتها وإشاعتها يف كّل زماٍن ومكاٍن انت فيه، 

 :وهي

 قيٌم انسانّيٌة وليست دينّيًة او مذهبّيًة او قومّيًة. :أواًل

ولذلك ال ُنجانب ة، اّنها للّنا  كافًة ولكّل زمان، فهي عابرة للّزمن واجلغرافي :ثانيًا
( هـو أعظـم مـن ضـّحى مـن اجـل       السالم عليهابدًا عندما نقول ان احلسني ) احلقيقة

 االنسانّية، وهلذا الّسبب خّلدتُه البشرّية، كّل البشرّية، على مّر التاريخ.

ّنُه ضحى حلماية الِقيم واملبادئ اليت جـاء اـا األنبيـاء والرُّسـل )علـيهم السـالم(       إ
َالسَّالُم َعَلْيَك يـا واِرَث آَدَم َصـْفَوِة   ))عن املعصوم  ، ولذلك ُنَسلِّم عليه بقوِلنالإلنسانية

اهلل ، َالسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث ُنوح َنِبيِّ اهلل ، َالسَّالُم َعَلْيـَك يـا واِرَث ِاْبـراهيَم َخليـِل اهلل ،     
ُروِح اهلل ، َالسَّالُم َالسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث ُموسى َكليِم اهلل ، َالسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث عيسى 

َعَلْيَك يا واِرَث ُمَحمَّد َحبيِب اهلل ، َالسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث َامرِي اْلُمْؤِمننَي )عليه السـالم(  
 .((َوِليُّ اهلل

حتمل رسالًة واحدًة هي حمور كّل الّرسـاالت الـيت ضـّحى مـن      ة االربعنيّن مسريإ
ء واألئمـة واملصـلحني يف تـاريخ البشـرّية، تلـك      اجلها كّل االحرار من الّرسل واالنبيـا 

ّنُه سالٌم ضّد ، إفاحلسني )عليه السالم( سالٌم ضّد العنف واالرهاب، الرسالة هي الّسالم
 الكراهية والعبودّية والّتكفري اليت ُتنتج القتل.

 .ّنُه سالٌم للّتعارف والّتعايش والّتعاونإ
 .عدلّنُه سالٌم من اجل احلرّية والكرامة والإ

ُهَو اللَُّه الَِّذي َلا ِإلَٰـَه ِإلَّـا ُهـَو    )) :لقد مّسى اهلل تعاىل َنْفَسُه بالّسالم فقال عّز من قائل
اْلَمِلُك اْلُقدُّوُ  السََّلاُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيـُز اْلَجبَّـاُر اْلُمَتَكبِّـُر ُسـْبَحاَن اللَّـِه َعمَّـا       

    )عليه السالم( قربانًا للّسالم من اجل الّسالم.فكان احلسني  ((ُيْشِرُكوَن
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فاحلسني )عليه السالم( رمز الّسالم واحلرّية والكرامة واحملّبـة، اّنـُه رمـٌز انسـاين  يف     
حنّب احلسني )عليـه السـالم( لـذلك حنـن      ، وألنناالّتعايش، وهو ضّد العنف واالرهاب

كذلك ندعو اىل الّسالم واىل الّتعايش اإلنساين، َأَو َلـْم يقـل أبـوه أمـري املـؤمنني )عليـه       
َوَأْشِعْر َقْلَبَك الرَّْحَمَة ِللرَِّعيَِّة، َواْلـَمَحبََّة َلُهـْم،  )) :مّلا وّلاه مصر لألشترالسالم( يف عهده 
 َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا َتْغَتِنُم َأْكَلُهْم، َفِإنَُّهْم ِصْنَفاِن: ِإمَّـا َأٌخ َلـَك   َوالل ْطَف ِبِهْم، َواَل

 .((ِفي الدِّيِن، َوإّما َنِظرٌي َلَك ِفي اْلَخْلِ 

إّننا مع الّسالم ألّننا مع احلسني )عليه السالم( وإّننا مـع احلرّيـة ألّننـا مـع احلسـني      
نا مع الّتعايش واحلّب والّتعاون وكل قيم اخلري ألّننا مع احلسني )عليه )عليه السالم( وإّن

السالم( فهو أسوتنا وقدوتنا يف كّل ذلك، فلقد عّلمنا احلسني )عليه السالم( هذه القـيم  
االنسانّية اليت رضعناها مع احلليِب يوم ُولدنا، ولن ننفطَم عنها ابدًا حـىت املـوت، وبـنَي    

 نَّ احلسني )عليه السالم( أبو الضَّيم[.إعّلمنا ]الوالدِة واملوِت ت

والّننا ُنحبُّ احلسني )عليه السالم( وُنِحبُّ هذه القيم االنسانّية، لذلك حنـن نـديُن   
كّل أشكال العنف واالرهاب، خاصًَّة ااٍلرهاب الذي يتلّبس بالـّدين والـديُن منـه بـرآء،     

الذي بعثه اهلل تعاىل رمحًة للعاملني بقوله اّنهم بذلك يريدون تشويه صورة االسالم ورسولُه 
وقد وصف رسـول اهلل َنْفَسـُه بقولـه     ((َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمنَي)) :عّز َمن قائل

فهل القتل وحّز الرقاب وتفجري الّسـيارات   ((،َأنا الّرمحُة امُلهداة)) :)صلى اهلل عليه وآله(
ّسفة بني مجوع األبرياء وحرق جثث الّضحايا والّتمثيل اا وترويع املفّخخة واالحزمة النا

 من عالماِت هذه الّرمحة؟.واغتصاب النساء اآلمنني 

مث قدمت منوذجا جديدا ، ادانتهوباسم الدين ااٍلرهاب لقد فضحت مسرية االربعني 
مـن اراد ان  لإلسالم احملمدي االصيل، ليس بالتنظري واالنشاء، وامنا بالسرية واملسـرية، و 

يلمس هذه احلقيقة فليشترك ولو مرة واحدة يف مسرية االربعني ليلمس كل ذلك ملـس  
 اليد بنفسه.

 للعــامل اّننــا مــع احلســني )عليــه الســالم( واحلســنُي ســالٌم.  لقــد قالــت املســرية
ظّلـه   اّن االسالم ديُن الّرمحة، اّنُه دين الّسالم الذي ال تتحّق  كّل القيم االنسانّية اال يف   
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وحتت رايتِه عندما يشيُع يف اجملتمع فيكون القيمة االمسى اليت يستظل  اا اجلميع ويـدافع  
 عنها.

ان يعّم الّسالم يف بلداِننا ليعّم الّسالم يف كّل العـامل، اذ  هو اليوم   ة األربعنيرسالإن 
راق، مـثاًل، ُيعـاين   ال ُيعقل ابدًا وال ميكن ان ينعَم العامُل بالّسالم واألمـن وشـعبنا يف العـ   

 االمرَّين من ااٍلرهاب!.

جيب ان تصل هذه الرسالة اىل العامل ليميز احل  عن الباطل والصدق عـن الكـذب   
فيما يتعل  باإلسالم، ليتوقف عن الدفع باجتاه االسالموفوبيا، فذلك ليس من صاحل احد 

 يف العامل ابدا.    

ان نعمل إلدخال قـيم االربعـني يف    وعلى صعيد الترشيد والتربية والتعليم، ينبغي
مناهجنا التعليمية والدراسية والتربوية، ليتعلمها النشء اجلديد منذ الصغر، فـان ذلـك   
 حيمي اجملتمع من كل انواع االحنراف الفكري والتطرف والتزمت والعصبية يف السلوك.

عني وطريقـة  النقطة املهمة جدا اليت جيب ان يهتم اا االعالم هي تاريخ مسرية االرب
تعامل االنظمة املستبدة معها، فان واحدة من طرق معرفة قيمة الشيء هي معرفة تارخيها 
فمنه نعرف امهيتها ودورها وتأثريها يف الواقع، فاذا عرفنا ان الطغاة تعاملوا مع قضية من 
قضايا اجملتمع بعنف وقسوة فسنعرف بان هـذه القضـية هلـا دور مـا يف الوقـوف بوجـه       

النظام الظامل، والعكس هو الصحي  فـاذا تعامـل معهـا بإجيابيـة او حـىت انـه       سياسات 
 شجعها فتأكد باهنا ختدم مصاحله واهدافه ولذلك يسعى لتوظيفها من اجل حتقيقها.

وإذا عدنا إىل تاريخ مسرية االربعني واليت تتمحور حول زيارة قـرب سـيد الشـهداء    
ى اهنا تعرضت اىل القمع الشديد على مـر  االمام احلسني بن علي عليهما السالم، فسنر

العصور تقريبا، وهذا اكرب دليل على امهية هذه الشعرية وهذه املسرية، فلو مل تتـرك اثـرا   
كبريا يف نفو  النا  لتركتها السلطة الظاملة وشأهنا، فلماذا تتحرش مبثلها لتسبب هلـا  

ومنعها اسهل مؤونة عليها لو صداعا مزمنا؟ اال يعين ذلك ان السلطة تعتقد بان حماربتها 
 إهنا تركتها وشأهنا؟.
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ولشد ما أحزنين عندما اجريت استطالعا للراي قبـل سـنتني خـالل مشـاركيت يف     
مسرية االربعني يف صفوف اجليل اجلديد، عمـا يعرفونـه عـن انتفاضـة صـفر الظـافرة       

 ا اصال.؟ ليتبني يل اهنم مل يعرفوا شيئا عنها بل ان بعضهم مل يسمعوا ا1977عام

ملاذا؟ ألننا قصرنا يف توثي  االنتفاضة وتدوينها والكتابة عنها ولذلك مل نعمل علـى  
نقل أخبارها وتفاصيلها وما حدث فيها اىل االجيال اجلديدة، وهذه جرمية نرتكبها ليس 
فقط حب  االنتفاضة وشهداءها واملعتقلني وقتها، وامنا كذلك حب  الذاكرة العراقيـة الـيت   

ب االحداث هلا، اذ مل مير على انتفاضة صفر الظافرة اكثر من اربعة عقود، فما نسيت اقر
 بالك اذا مرت عليها القرون؟.

كانـت اول حتـد    1977ملاذا مل يعرف اجليل اجلديد بان انتفاضة صفر الظافرة عـام  
 شعيب عام لسياسات النظام اجلائر املعادية للشعائر احلسينية.

اجلديـد ان آبـاءهم واجـدادهم واخـواهنم ضـحوا بعشـرات       ملاذا مل يعرف الـنشء  
الشهداء الذين اعدمهم النظام البائد الهنم واجهوا قرار منع مسرية االربعـني فنـادوا )يـا    

 حسني( يف مسرية التحدي من النجف االشرف اىل كربالء املقدسة؟.

ن واملعتقالت ملاذا مل يعرف اجليل اجلديد ان النظام الديكتاتوري البائد زج يف السجو
عشرات االالف الهنم حتدوا قراره الغاشم مبنع مسرية االربعني، بينـهم علمـاء وفضـالء    

 ومن خمتلف شرائ  اجملتمع؟.

إن تدوير تفاصيل مثل هذه االحداث املهمة جـيال جليـل مبثابـة احلمايـة السـاخنة      
 للذاكرة من جانب وللقضية اليت ضحى من اجلها النا  من جانب آخر.

ي ان كان طاغوت آخر حارب قضية احلسـني السـبط )عليـه السـالم( عـرب      ال ادر
التاريخ كما حاراا الطاغية الذليل صدام حسني على مدى نيف وثالثني عاما، فلقد بذل 
الطاغية كل ما بوسعه من اجل اسدال الستار على ذكرى عاشوراء وبكل ما يتعلـ  اـا   

عتبار ان الشعائر احلسينية خمالفة للتقـدم  من قريب او بعيد، تارة بذريعة احلضارة على ا
احلضاري، وكأن املقابر اجلماعية واالنفال وحلبجة من معـامل احلضـارة احلديثـة، وتـارة     
باسم التقشف االقتصادي على اعتبار ان الشعائر احلسينية تكلف خزينة النـا  امـواال   
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وكـأن ختصـيص    مس احلاجة اليها من اجل حتقيـ  النهضـة احلضـارية،   أطائلة العراق ب
االمن وما يتعل  اـا   وألغراضالعسكرية  لألغراض%( من ميزانية الدولة كل عام 70)

من سجون واجهزة تعذيب وغري ذلك من صميم النهضة االقتصادية، أو كأن احلـروب  
العبثية ضد شعبنا الكردي يف الشمال وضد اجلارتني ايران والكويت توفر على اخلزينـة  

اهم يف حتقي  النهضة االقتصادية، وتارة باسم اجملهود الوطين القاضي االموال الطائلة وتس
اىل االرتقاء بالتعليم والثقافة عند الشعب العراقي، علـى اعتبـار ان الشـعائر احلسـينية     
تتناقض والثقافة واملعرفة، وكأن سياسات تكميم االفواه ومنع النا  من االطالع علـى  

فص حديدي ال خيرج منه خـرب وال يـدخل اليـه خـرب،     اخبار العامل وحتويل العراق اىل ق
 ومحالت تزوير التاريخ، من صميم الثقافة واملعرفة.

وهكذا ظل الطاغية ونظامه العفن حيارب الشعائر احلسينية بكل طريقـة ووسـيلة،   
 عاشوراء مـن كـل عـام   لدرجة انه ابتكر يف اواخر ايامه ظاهرة االعرا  اجلماعية يف يوم 

مدينة كربالء املقدسة يف مظهر من الفرح والسـرور مصـحوبة بفـرق    تطوف يف شوارع 
يف قلوب ونفو  النـا ،  احلزينة هيبة عاشوراء  إلسقاطالرقص والغناء، يف مسعى منه 

ولقد قسط النظام الشمويل حربه ضدها من اجل ان ال يواجه ثورة الـراي العـام ضـده،    
حربـه ضـد الشـعائر     أولذلك بدومن اجل ان يظل مسيطرا على مفاصل احلياة العامة، 

احلسينية بالتقسـيط املـري  رويـدا رويـدا، يسـاعده يف ذلـك جوقـة وعـاظ السـالطني          
ومن خلفهم عدد كبري من خملفات اليسار الذي ظـل يبتلـع    املأجورةواصحاب االقالم 

 .طعم احلزب احلاكم مدة طويلة من الزمن

انه منـع  )عليه السالم( وكان من مفاصل حرب النظام ضد شعائر احلسني الشهيد 
والـيت  )عليه السـالم(  مام ربعني اإلأمسرية االربعني اليت اعتاد عليها العراقيون يف ذكرى 

 تصادف يف العشرين من صفر من كل عام.

ال ان العراقيني كانوا اوعى من النظام واالعيبه واساليبه اخلبيثة، فقرروا التصـدي  إ 
، عندما اصدر اوامره الصـارمة مبنـع مسـرية    1977م لقرار املنع الذي اختذه النظام يف عا

االربعني يف ذلك العام واحليلولة بكل وسيلة ممكنة دون وصول زائـر واحـد اىل كـربالء    
 مشيا على االقدام. 
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وحتديا هلذا القرار اجلائر جتمع اهايل مدينة النجف االشرف النجباء ومعهم اجلموع 
وانطلقوا مبسرية راجلة عظيمـة  حدب وصوب  من كلالغفرية اليت توافدت على املدينة 

ومهيبة صوب مدينة ايب االحرار االمام احلسني السبط الشهيد )عليـه السـالم( كـربالء    
 .املقدسة

والن النظام اعترب املسرية حتديا صارخا لقرار املنع، فقد قرر التصدي هلـا بكـل مـا    
الضخمة اليت مل يفكر يف يوم اويت من قوة، متثلت بالطائرات والدبابات والقوة العسكرية 

 مثال. كإسرائيلمثلها اىل اي عدو للعراق ولـ )االمة العربية(  من االيام ان يسري

انتهت املسرية بني شهيد ومعتقل ومطارد فيما وصلت بعض بقايا املسرية اىل مرقد 
يف ائد اليت وضعها كليلقي عليها النظام القبض باحليل وامل )عليه السالم( سيد الشهداء

 طري  من وصل ليلتقطهم الواحد تلو االخر. 

لقد عرف النظام الشمويل البائد جيدا ان الظلـم وعاشـوراء نقيضـان ال جيتمعـان،     
بـالتمييز   أقبضته احلديدية علـى العـراق بسياسـات ظاملـة تبـد      ألحكامكان خيطط  وألنه

عارضـة، لـذلك   الطائفي والعنصري وال تنتهي مبطاردة الشرفاء وتكميم االفواه وقمع امل
وال يف ان يقضي على اجلذوة اليت تشعل التمرد على الظلم يف نفـو  العـراقيني،   أفكر 

وهي ليست اال عاشوراء وذكرى الطف وتضحيات ابا االحرار وسيد الشهداء احلسـني  
فقرر ان يقضي على كـل مـا ميـت بالـذكرى مـن صـلة        )عليه السالم( بن علي السبط

 ية طريقة ووسائل يريد.أفو له اجلو فيحكم كيف يشاء وبليقضي على روح الثورة، ليص

لتجدد روح عاشوراء وقـيم   1977فجاءت انتفاضة صفر املظفر العظيمة يف العام 
واهل بيته وصـحبه امليـامني، ولـذلك    )عليه السالم( كربالء وتضحيات احلسني السبط 

وم عاشـوراء، وكـل   ميكن اعتبار االنتفاضة على اهنا دميومة عاشوراء على قاعدة }كل يـ 
رض مـا، جيـب ان تتجـدد عاشـوراء     أرض كربالء{ فالزال هناك ظلم يف زمن ما ويف أ

خذ على يد الظامل وتوقفه عند حده وجتـدد روح الثـورة والتمـرد    أبقيمها وتضحياهتا، لت
 على الظلم يف نفو  املظلومني.
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هدها منـذ  ويف ذكرى انتفاضة صفر الظافرة، اود هنا، كشاهد عليها شارك يف مشـا 
 ود ان اسجل احلقائ  واملقترحات التالية:أالبداية وحىت النهاية، 

ول حتد شعيب مجاهريي عام للنظام الديكتاتوري البائد، فهي أوال: ان االنتفاضة هي أ
اذن حولت املواجهة مع النظام من العمل احلزيب النخبوي اىل العمل اجلماهريي، ولذلك 

 .والتغيري فاهنا املفصل يف عملية التحدي

ول دماء تراق على االرض يف مواجهة شعبية يف وضـ  النـهار، وبـذلك    أثانيا: اهنا 
تكون االنتفاضة قد نقلت وقود الثورة وعملية التغيري من السجون املظلمة اىل الشـارع  

 ي العام.أوأمام مرأى ومسمع الر

لسياساته ول مرة يكتشف النظام الديكتاتوري مدى حجم الرفض الشعيب ثالثا: وأل
الرعناء اليت تعتمد على تكميم االفواه وعلى التضليل، فيما نبهت العراقيني كذلك اىل 

 .حجم الظلم الواقع عليهم ليستعدوا ملواجهته

رابعا: كما ان االنتفاضة كانت سببا لوقوع اخلالف واالختالف يف صـفوف النظـام   
البائد وقياداته وازالمه، فكلنا يتذكر املوقف االنساين الذي وقفته بعـض قيـادات النظـام    

حكام االعدام اليت اصدرهتا احملكمة الصورية اخلاصـة  أآنئذ عندما رفضت التصدي  على 
ل صدام حسني شخصيا حملاكمة من شارك يف االنتفاضة، هـذا  اليت شكلها الطاغية الذلي

املوقف الذي دفعت مثنه تلك القيادات آجال بالقتل بعد ان متـت تصـفيتهم مـن قيـادة     
 .احلزب احلاكم والدولة عاجال

كما اكتشف النظام باالنتفاضة ان كل اساليبه اليت تعتمد الدعاية والتضليل مل متض 
هنم على وعي كامل مبا حييكه النظام من سياسات ظاملة يراد اـا  أببالعراقيني الذين اثبتوا 

ولوال تلـك التضـحيات اجلسـام الـيت قـدمها      ، اسكات الصوت احلر هلذا الشعب االيب
العراقيون على طري  ذكرى واقعة الطف العظيمة، ملا شاهدنا اليوم كـل هـذا الزحـف    

 املليوين اىل مرقد سيد الشهداء يف كربالء املقدسة.

ي شـعب ينشـد العـيش حبريـة وكرامـة، وصـدق       أنه الثمن الذي البد ان يدفعه إ
 الشاعر عندما قال:
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 حىت يراق على جوانبه الدم        ال يسلم الشرف الرفيع من االذى 

 
 :أيتهذه بعض احلقائ ، اما املقترحات، فهي كما ي

ــات    واًلأ ــة واملهرجان ــة، بالنصــب التذكاري ــيلة ممكن ــل وس ــذكرى بك : تكــرمي ال
الشــعرية والنــدوات الثقافيــة واالعمــال الدراميــة واملســرحية والفنيــة بكــل اشــكاهلا، 
وغري ذلك، حىت ال ينسى العراقيـون مـا حصـل يف ذلـك اليـوم العظـيم، ومـن اجـل         

جـل هـذا   أيـام مـن   ان يطلعوا على الثمن الـذي قدمـه الشـهداء فيمـا مضـى مـن اال      
، ومـن ال يعـرف شـيئا عـن املاضـي ال      باإلجنـاز اليوم االغر، فمن جيهل الـثمن يفـرط   

 يقدر احلاضر، ومن ينسى التاريخ يستخف باملستقبل فال يعريه شيئا يذكر.

امسـائهم   بـإطالق ثانيا: تكـرمي شـهداء االنتفاضـة، كـذلك، بكـل وسـيلة ممكنـة،        
ــدار  واحلــدائ  ال  ــة وعلــى  علــى الشــوارع وامل عامــة وعلــى قاعــات الفــن والثقاف

 قاعات اجلامعات واملنتديات الثقافية، وغري ذلك.

سـر الشـهداء االبـرار الـذين ضـحوا      أسـوة ببقيـة   أسر الضـحايا  أثالثا: تعويض 
جل العراق والدين والقـيم، فلـوال تضـحياهتم ملـا تنعمنـا حنـن العراقيـون اليـوم         أمن 

 .ياربنعمة احلرية والكرامة وحرية االخت

ــ   خرى، ســواء أرابعـا: ادخــال قصــة االنتفاضــة يف املنـاهج الدراســية بطريقــة او ب
يف مــادة التــاريخ او يف مــادة التربيــة الوطنيــة او مــا اىل ذلــك، لتبقــى حيــة يف ذاكــرة  

 . الزمن، تتناقل بطوالهتا االجيال

بسـط احلـوادث الثوريـة الـيت تضـحي فيهـا بقطـرة دم        أن الشعوب احلية ختلـد  إ
عنــها يف مناهجهــا التعليميــة ويف كتــب التــاريخ ويف املكتبــات  أفتراهــا تقــر واحــدة،

ــك الشــعوب؟     ــل تل ــا تفع ــذكرياتنا كم ــن ب ــل حن ــاذا ال نفع ــة، فلم وليســت أالعام
انتفاضة صـفر واحـدة مـن تلـك االحـداث الثوريـة العظيمـة الـيت سـطر العراقيـون           

ــل واال     ــجناء واالرام ــهداء والس ــدموع، بالش ــدم وال ــيلها بال ــات  تفاص ــام واالمه يت
ــف     ــني ص ــيان ب ــا النس ــها ليطويه ــاذا نتجاهل ــاىل؟ فلم ــاذا ال  حالثك ــاريخ؟ مل ات الت
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ــى      ــتذكروهنا عل ــب وال يس ــها يف الكت ــرؤون عن ــدار  وال يق ــا يف امل ــها ابناءن يدرس
 صفحات اجلرائد وملحقاهتا االسبوعية ومن على الشاشة الصغرية؟.

رى بريبورتاجــات خاصــة،  ملــاذا ال يبــادر االعــالم الــوطين اىل احيــاء الــذك     
ســر الضــحايا؟ ملــاذا ال يســجل اعالمنــا الــوطين تفاصــيل أيتحــدث فيهــا الشــهود و

 احلدث على لسان من شارك فيه وصنعه؟.

ــا أل    ــا م ــة يوم ــن  يل الفرص ــىن ان تس ــم امت ــذه   ك ــن ه ــه ع ــا اعرف ــل م دون ك
ي االنتفاضة العظيمة اليت اعـدها شخصـيا شـعلة نـور يف مسـاء العـراق وتارخيـه الثـور        

 .ل أاملت

سـر الضـحايا ومـن حكـم عليـه بالسـجن آنئـذ، مبلـف         أمتىن ان تتقدم أ: خامسًا
ــة    ــة اخلاص ــة اجلنائي ــية اىل احملكم ــاالقض ــد،    إلدراجه ــام البائ ــرائم النظ ــمن ج ض

ي العــام مــدى حجــم اجلرميــة الــيت ارتكبــها النظــام حبــ  العــراقيني  أليكتشــف الــر
آنئــذ، وحماكمــة النظــام كمجــرم حــرب يف حــال غــاب اجملرمــون الــذين شــاركوا يف  
تنفيــذ اجلرميــة، فــان نظامــا حيشــد كــل هــذه القــوة العســكرية املــدمرة ضــد شــعب  

عـبري،  عزل اراد ان يعـرب عـن امتعاضـه مـن قـرارات جـائرة متـس حريـة الـدين والت         أ
 خرين.لآل عربةيستح  ان يكون 

ن اللسان ليعجز والقلم ليجـف عنـد احلـديث عـن هـول اجملـزرة الـيت ارتكبـها         إ
النظــام حبــ  املشــاركني يف االنتفاضــة، فعلــى الــرغم مــن اهنــا كانــت حركــة شــعبية 
ــيض، اال ان       ــاري وال االب ــالح ال الن ــن الس ــوع م ــل اي ن ــلمية ال حتم ــة وس عفوي

هـا بكـل انـواع السـالح الثقيـل املـدعوم بالطـائرات الـيت ظلـت          النظام البائـد واجه 
 حتل  يف السماء فوق رؤو  النا .

ــني      ــ  ب ــول الطري ــى ط ــة احلــرب عل ــها حال ــي وقت ــيش العراق ــذ اجل ــد اخت لق
ــ ،   ــة كــربالء املقدســة، وعلــى جــانيب الطري وكــذلك علــى العاصــمة بغــداد ومدين

ق لتسـتقر اـا الـدبابات وكـل     فحفـر اخلنـاد  طول مداخل املدينـة يف كـل االجتاهـات،    
ــد جلــس     ــار فقــط، وق ــدق واالخــر عشــرة امت ــني اخلن ــة، ب ــواع االســلحة الثقيل ان
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اجلنود يف دباباهتم بكامل زيهم احلـريب وبكامـل االسـتعداد، فيمـا اعلـن النظـام حالـة        
االحكــام العرفيــة يف مــدينيت كــربالء املقدســة والنجــف االشــرف، بعــد ان حوهلمــا  

 اىل ثكنات عسكرية.

ــرار،    ــ  بــني كــربالء والنجــف عــدد مــن الشــهداء االب ولقــد تســامى يف الطري
ــدبابات واجملــزنرات العســكرية وأزيــز الطــائرات احلربيــة الــيت  بعضــهم ســحقتهم ال

كانـــت حتلـــ  فـــوق رؤو  املنتفضـــني وبارتفـــاع مـــنخفض جـــدا لتخـــويفهم 
 كالشـهيد الشـاب الصـغري حـدث السـن حممـد امليـايل الـذي استشـهد يف         ، وارعاام

ــة     ــة تتحــدث عــن املظلومي ــدم كراي ــع املنتفضــون قميصــه امللطــخ بال ــ ، فرف الطري
ــه الســالم(   ــد ســيد الشــهداء )علي ــا اىل مرق ــا استشــهد عــدد آخــر   وصــلوا ا فيم

باحكام االعـدام الـيت اصـدرها النظـام البائـد حبقهـم يف حمكمـة صـورية غـاب عنـها           
غـي الـذي أعــدم يف   منـهم الشــهيد حممـد سـعيد البال   الـدفاع وكـل حقـوق املتـهم،     

امـا الســجون  السـجن بعــد اعتقالـه علــى الـرغم مــن عـدم بلوغــه السـن القــانوين،      
، واملعتقالت فقد اكتضـت باالبريـاء، فيمـا حكـم علـى عـدد منـهم بالسـجن املؤبـد         

كان من بينهم موفد املرجع الديين الشـهيد آيـة اهلل السـيد حممـد بـاقر الصـدر قـد         
 د باقر احلكيم قد  سره، مع ثلة من املؤمنني.سره، آية اهلل الشهيد السيد حمم

إن واحدة مـن اهـم الرسـائل الـيت جيـب ان يبلغهـا االعـالم يف ذكـرى االربعـني          
هو التوثي ، فبه تنشـط الـذاكرة وبـه تـتعلم االجيـال وبـه تتناقـل جتاراـا مـن خـالل           

 تدويرها.

سـتمر،  ان ضعف التوثي  عندنا هو السبب الرئيسي وراء تكرار مآسينا بشـكل م 
وهو السبب املباشر العادة التاريخ نفسه عندنا بأسوء صورة، الن كـل جيـل يبـدأ مـن     
الصفر يف كل مرة، ليس ألنه يريد ذلك، وامنا ألنه مل جيد يف متناوله ما يساعده على البدء 

 من حيث انتهى اجليل الذي سبقه.

ربعـني  ولذلك حرص اخلطاب املرجعي مثال هذا العام علـى ان حتمـل مسـرية اال   
صور شهداء احلرب على االرهاب ملاذا؟ الن نسـيان التضـحيات سـيفت  البـاب علـى      

 مصراعية للصوص لسرقة جهاد وجهود وتضحيات العراقيني وتزييف احلقائ .



﴿451﴾ 
 

)ينبغي االهتمام برفـع صـور الشـهداء    ما نصه من وصايا املرجعية الدينية العليا ف
ا املشاة إىل كربالء املقدسة، لتبقـى صـورهم   األبرار وذكر أمسائهم يف الطرق اليت يسلكه

وأمسائهم ماثلة يف النفو  ويتذكر اجلميع أن بتضـحيات ودمـاء هـؤالء الكـرام يتسـىن      
 (.املسرية األربعينية يف أمن وسالم  للمؤمنني اليوم أن يشاركوا يف

كذلك على بقية االصعدة ينبغي أن يهتم االعالم بتوثيـ  كـل التفاصـيل املتعلقـة     
ربعني، كما فعلت العقيلة زينب عليهـا السـالم وعمهـا االمـام علـي بـن احلسـني        باأل

السجاد زين العابدين )عليه السالم(، فلـيس اعتباطـا ان يقـف االمـام السـجاد )عليـه       
السالم( يف جملس الطاغية يزيد بن معاوية ليوث  امسه ونسبه وكل ما يتعل  بأهل البيـت  

 ،أيهـا النـا   ري املـؤمنني )عليـه السـالم(، فيقـول: ))    )عليهم السالم( وحتديدا االمام ام
أعطينا العلم واحللم والسماحة والفصاحة والشجاعة واحملبة  ،أعطينا ستا وفضلنا بسبع

يف قلوب املؤمنني، وفضلنا بأن منا النيب املختار حممد )صلى اهلل عليه وآله( ومنا الصدي  
يدة نساء العاملني فاطمة البتول ومنا سبطا ومنا الطيار ومنا أسد اهلل وأسد الرسول ومنا س

فمن عرفين فقد عرفين احلسن واحلسني ومنا مهديها، هذه األمة وسيدا شباب أهل اجلنة 
أنا ابن مكة ومىن، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابـن مـن     ومن مل يعرفين أنبأته حبسيب ونسيب

، أنـا ابـن خـري مـن انتعـل      محل الزكاة بأطراف الرداء، أنا ابن خري مـن ائتـزر وارتـدى   
طاف وسعى، أنا ابن خري من حج ولىب، أنا ابن من محل علـى   واحتفى، أنا ابن خري من

الرباق يف اهلواء، أنا ابن من أسري به من املسجد احلرام إىل املسجد األقصـى، فسـبحان   
قـاب   من أسرى، أنا ابن من بلغ به جربئيل إىل سدرة املنتهى، أنا ابن من دنا فتدىل فكان

قوسني أو أدىن، أنا ابن من صلى مبالئكة السماء، أنا ابـن مـن أوحـى إليـه اجلليـل مـا       
أوحى، أنا ابن حممد املصطفى، أنا ابن من ضرب خراطيم اخلل  حىت قالوا ال اله اال اهلل، 
أنا ابن من بايع البيعتني، وصلى القبلتني، وقاتل ببدر وحنني، ومل يكفر باهلل طرفة عني، 

ملسلمني وقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني، مس  سخي الـول زكـى، ليـث    يعسوب ا
احلجاز وكبش العراق، مكي مدين، أبطحي هتامي خيفى عقىب بدري أحـدي، شـجري   
مهاجري، أبو السبطني، احلسن واحلسني، علي بن أيب طالب، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا 

 ....((ابن سيدة النساء، أنا ابن بضعة الرسول
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ومل يزل يقول أنا أنا حىت ضج النا  بالبكاء والنحيب وخشي يزيد أن تكـون فتنـة   
فأمر املؤذن يؤذن  فقطع عليه الكالم وسكت، فلما قال املـؤذن  اهلل أكـرب، قـال االمـام      
كربت كبريا ال يقا  وال يدرك باحلوا ، وال شيء أكرب من اهلل، فلما قال: أشـهد أن ال  

مام )عليه السالم(: ))شهد اا شعري وبشـري وحلمـي ودمـي وخمـي     اله إال اهلل، قال اال
وعظمي، فلما قال  أشهد أن حممدا رسول اهلل التفت االمام مـن أعلـى املنـرب إىل يزيـد     
وقال  يا يزيد حممد هذا جدي أم جدك؟ فان زعمت أنه جدك فقد كذبت، وان قلت انه 

 جدي فلم قتلت عترته؟((.

لتوثيقية ال ندر  املنـهج وائمتـه، فـان مـا كـان يبذلـه       فلوال مثل هذه اخلطابات ا
االمويون من جهود واسعة لقلب احلقائ  وتزييفها وحمو ذاكرة االمة حـد تصـفريها مـا    
 كان ميكن أن يواجهها ائمة أهل البيت )عليهم السالم( اال بالتدوين والتوثي  املستمر.

قائ  وكيف نوث  االحداث لنتعلم من االمام السجاد )عليه السالم( كيف ندون احل
واال فستضيع الكثري من هذه التفاصيل وبالتايل ستضعف ذاكرة االجيال القادمة، وتاليـا  

 سيبدأ كل جيل من نقطة الصفر وكأننا مل نفعل شيئا ومل نض  وجنتهد.

جيب على االعالم تدوين وتوثي  التاريخ الذي يتعلـ  بـاألربعني وخاصـة التـاريخ     
 القريب.

هتتم بأبسط االحداث اليت متر اا، خاصة تلـك الـيت متـر عليهـا وقـد      إن الشعوب 
دفعت هلا دماء وتضحيات، فتراها تنتج عشرات االفالم واملسلسالت واالفالم الوثائقيـة  
واالفالم القصرية وتكتب عنها عشرات بل املئـات مـن الكتـب والروايـات والقصـص      

حنن، فكـم فيلمـا انتجنـا عـن      واالشعار واملسرحيات ومعارض الصور وغري ذلك، اما
انتفاضة صفر الظافرة؟ كم مسرحية ومسلسل تلفزيوين؟ كم كتـاب كتبنـا وكـم روايـة     
وقصة وقصيدة؟ مث نستغرب اذا علمنا بأن االجيال اجلديدة من العراقيني مل يعرفوا شيئا 

 عنها؟.

لألسف الشديد فان اعالمنا مقصر جدا على هذا الصعيد، والبد مـن تـاليف هـذا    
لتقصري بسرعة خاصة واننا اليـوم يف عصـر العوملـة والتكنلوجيـا ووسـائل التواصـل       ا
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السريعة فكل ذلك يسهل علينا املهمة اىل درجة كبرية، ينبغي توظيف كل هذه االدوات 
لتدوين وتوثي  كل ما يتعل  باألربعني وتارخيها ومـا قدمـه العراقيـون مـن اجـل محايـة       

 .واالحتفاظ اذه الشعرية العظيمة

، حتمل الكثري من املعـاين السـامية والـدرو     االربعنيان مسرية من جانب آخر، ف
العظيمة والتجارب القّيمة واخلربة املتراكمـة الـيت ان عمـل املشـاركون علـى تدوينـها       

احد اعظم جتارب االنسانية وخاصة جتارب منظمات اجملتمع املدين  ألصبحتوتسجيلها 
 .يف كل جوانبها

ن للتدوين الشخصي اثٌر كبرٌي بل عظيٌم يف التأثري على سرية حياة االنسان، سـواء  إ
املدوِّن او الذي يقرأ املدّونة، اهنا تشبه اىل حد كبري فكرة تـدوين املـذكرات الشخصـية،    

   واليت هلا األثر الكبري يف التأثري على املتلقي.

 وبهذا الصدد اقترح:

جتاربه اخلاصة او اليت يراها ويصادفها يف طريقـه،   ان يسّجل كل واحد من املشاركني - أ
املوكب يسجل جتاربه، وموزع الطعـام والشـراب يسـجل جتاربـه واملـرأة       فصاحب

تسجل جتاراا والرجل والكبري والصغري وكل واحٍد يسّجل جتاربه وما سيتعّلمه من 
اعره ليسّجل كّل واحـٍد مشـ  ، هذه املسرية العظيمة من درو  وعرب وخربة وجتارب
وأحفاده، صور حية تنـبض   ألبنائهوهو يف وسط هذه احلشود املليونية، لتكون وثيقة 

وال ينسى علماء الدين كـذلك ان يسـّجلوا    ،باحلياة واألحاسيس واملشاعر والعاطفة
عليهم زوار احلسني السبط  اجتارام ومشاهداهتم يف هذه املسرية، األسئلة اليت يطرحه

 ت اليت ميرون عليها وغري ذلك.)عليه السالم( واملالحظا
عليهم كذلك ان يكتبـوا  الرسامون، صحاب االقالم، الفنانون، أاالعالميون، األدباء،  - ب

مشاهداهتم ويدّونوهنا ليحّولوها فيما بعد اىل مقـاالت ومسلسـالت وكتـب وافـالم     
لتكن املسرية، وليكن املوسم، فرصة تارخييـة إلطـالق    ،وقصائد ولوحات وغري ذلك

عالمية عاملية على يد كل واحٍد من املشاركني، فلو ان كل واحٍد منـهم اطلـ    محلة إ
 مجع.أفاق صرخة حسينية عظيمة يسمعها العامل حرفًا ملألنا اآل
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و املهنيون، عليهم ان يسّجلوا املسرية بصـور متميـزة   أاملصّورون، سواء اهلواة منهم  - ت
مـا بعـد اىل آلبومـات    حتكي درسا أو عظـة او ملحمـة او مـا أشـبه، ليحّولوهـا في     

كما ميكن اطالق مسابقة سنوية عاملية للصورة ترصد هلا  ومعارض صور وغري ذلك.
 جوائز مثينة.

لينقل كل واحد من الزوار بثا حّيا على اهلواء مباشرة للمسرية لواحد او اكثـر مـن    - ث
تون من دول العـامل املختلفـة، فـان النقـل احلـي      أأصدقائه، خاصة املشاركني الذين ي

لشخصي له اثٌر فعال جدًا يف املتلقي اكثر حىت من البث احلي املباشر الـذي تنقلـه   ا
 الفضائيات، جزاها اهلل تعاىل خري اجلزاء.

االهتمام بتسجيل دور األطفال يف املسرية بشكل خاص، طريقة تفاعلهم مع املسرية،  - ج
 كالمهم، مشاعرهم، مشاركاهتم، وغري ذلك.

لصـلوات الواجبـة مجاعـة علـى طـول طـرق املسـرية        االهتمام بنقل مشاهد إقامـة ا  - ح
املليونية، إلظهار عظمة هذا التمازج واالنصهار بني اهلدف االمسى الذي ضحى مـن  

 اجله سيد شباب أهل اجلنة )عليه السالم( وبني ما يرمي اليه أنصاره اليوم.
ة االهتمام بتسجيل وتوثي  الصور االنسـانية العظيمـة الـيت تزخـر اـا هـذه املسـري        - خ

احلسينية، مثل حسن االدارة والتعاون والصرب والصف  واهلدوء والوقـار والسـكينة   
 .، واخلدمات النموذجية والفريدة من نوعهاوحسن اخلل  واإليثار والنظافة

نقطة تربوية وتعليمية يف غاية األمهية، اال وهي: ان يهتم املعنيون يف رسم السياسـات   - د
اء يف املؤسسات التعليمية الرمسية احلكومية او شـبه  التربوية والتعليمية يف البلد، سو

ــدرو  والصــور واخلــربة    ــاد املســرية، ال ــة، اىل اعتم ــري احلكومي ــة او غ احلكومي
واملشاهدات وغري ذلك، يف املناهج التعليمية، فهي مادة تعليمية وتربوية دمسـة جـدًا   

 وغنية وثرية.

 ، فلنبـدأ مـن مسـرية االربعـني،    ن التدوين علم ينبغي ان نوّظفه يف حياتنا اليوميةإ
 :فسيساعدنا ذلك على

 توثي  املسرية. .1
 املسامهة يف تطويرها وترشيدها عامًا بعد عام. .2
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اعتبارها مدرسة نتعلم منها الكثري من الدرو  والتجـارب واخلـربة، خاصـة     .3
 على صعيد العالقات العامة واإلدارة.

وأفكارنـا للمعنيـّين خاصـة يف    وبالتدوين ميكننا ان ننقـل مقترحاتنـا واراءنـا     .4
ات املقدسة يف النجف االشـرف وكـربالء املقدسـة فضـال عـن العتبـات       العتب

 .املقدسة االخرى يف الكاظمية وسامراء، فضال عن ديوان الوقف الشيعي
فضال عن كل ذلك، فان للتدوين دور يف تطـوير مهاراتنـا الشخصـية، يف فـن      .5

ر أمامنا من ظواهر ومظاهر وصور، ويف فن الكتابة والتسجيل واالنتباه اىل ما مي
كما انـه يعّلمنـا علـى البحـث العلمـي      ، التقييم والتطوير والنقد وغري ذلك

املعتمد على االستبيان واملس  امليداين واالحصاء واملشاهدات املباشـرة بـالعني   
 اجملردة.

علـه  يف نقل الصورة احلقيقية ملا يقوم به ويففعال وخالق كما ان للتدوين دور  .2
االنسان يف حياته، انـه يسـاهم يف تغـيري الصـور النمطّيـة الـيت التقطتـها آذان        
اآلخرين عنا، خاصة ممن أخذ من اعدائنا ومبغضينا، فلقد أدى تدوين الداعيـة  

ونشــرها  1924االمريكــي االســود )مــالكوم ِإكــس( مشــاهداته للحــج عــام 
ىل تصويرها يف فيلم هـو  ومن مث اواحلديث عنها يف الواليات املتحدة األمريكية 

اىل تغـيري الكـثري   واحد من اشهر االفالم الوثائقية يف العامل والواليات املتحدة، 
اليت كانت عالقـة لـيس فقـط يف ذهـن غـري      عن االسالم ومن الصور النمطّية 

نفسهم، خاصة الزنـوج، الـذين تشـّبعوا    أاملسلمني بل حىت يف ذهن املسلمني 
الم كردِّ فعل  على عنصرية البيض، فكتـب يقـول   وقتها بالعنصرية باسم االس

]يف حيايت مل أشهد أصدق من هذا اإلخاء بني أنا  من مجيع األلوان واألجنا ، 
إن أمريكا يف حاجة إىل فهم اإلسالم ألنه الدين الوحيد الذي ميلك حل مشكلة 

 العنصرية فيها[.
حملاصصة بكل أشكاله، اذا الحظتم فان مسرية االربعني التارخيية خلت من مفهوم ا .7

فليس فيها حماصصة ال على الصعيد السياسي وال على الصعيد احلزيب وال علـى  
الصعيد العشائري وال على الصعيد املناطقي، وال على الصعيد االثين، بـل حـىت   
وال على الصعيد الديين واملذهيب، كما اهنا خلت من احملاصصة على اسا  اجلنس 
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كافة بغض النظر عن اي شيء، اهنـا للمسـلم ولغـري    والعمر، فهي مسرية للنا  
 املسلم، للرجل واملرأة، للكبري والصغري، ولكل االثنيات.

ال أحد مينع أحدا من املشاركة ألي سبب كان، وال احد ال ميكنه تقدمي اخلدمـة ألي  
سبب كان، فمن كل طاقته ومن كل جهده ومن كل مسامهته، ولذلك فهي مسرية للنا  

جمال للخدمة العامة مفتوح امام النا  كافة، ولذلك جنحت وتطورت وعظم كافة، وهي 
 االهتمام اا عامليا.

حىت الضرير وصاحب االحتياجات اخلاصة والطفل الصغري والشيخ الكبري يشارك 
يف املسرية وخيدم يف املسرية، وهذه واحدة من اعظم اسباب جناح الشعوب وتقدم االمـم  

ة اليت هي متييز من نوع آخر، وبأي شكل من االشكال، حتـرم  واجملتمعات، الن احملاصص
 اجملتمع من طاقاته اخلالقة. 

هي فرصة تعتمد على صفاء النية والقدرة ووضوح اهلـدف ملـن يريـد ان يشـترك     
فيها، ولذلك أبدع من شارك فيها بكل االشكال، ولو اهنا كانت حمكومة باحملاصصـة ملـا   

 الشكل املتسارع وامللفت للنظر.أبدع احد وملا تطورت اذا 

باإلمكان ان تكون هذه الظاهرة الفريـدة مـن نوعهـا، أمنوذجـا حيتـذى علـى هـذا        
 الصعيد يف كل مراف  احلياة.

لقد ابتلينا باحملاصصة والتمييز وظاهرة تقسيم )الكعكة( يف كـل صـغرية وكـبرية،    
ات الوطنية اخلالقة من وبسبب هذا املرض اخلطري والفتاك خسر العراق الكثري من الطاق

اصحاب اخلربة والزناهة والكفاءة والتخصص، حلسـاب الفاسـدين والفاشـلني الـذين     
 يتمتعون مبعيار واحد فقط ال غري اال وهو الوالء الشخصي.

لقد حققت مسرية االربعني مبدأ تكـافؤ الفـرص بـأرقى أشـكاله وأاـى صـوره،       
رصـة مفتوحـة أمـام اجلميـع     ولذلك جنحت على خمتلـف االصـعدة، فعنـدما تكـون ف    

للمشاركة واالجناز واالبـداع بـال متييـز مـن أي شـكل مـن االشـكال، فإهنـا بالتأكيـد          
ستستوعب الطاقات اخلالقة القادرة على االجناز وحتقي  النجاح، وهذا ما حنتاجه اليـوم  
 يف حياتنا على كل املستويات التربوية والتعليمية واالعالميـة والسياسـية والبحثيـة ويف   
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جمال التنمية واعادة البناء وغريها، من خالل حتقي  مبدأ تكـافؤ الفـرص للجميـع، وال    
يتحق  ذلك اال باعتماد املعايري احلقيقية يف تسنم مواقع املسؤولية وليس من بينها بكـل  

 تأكيد الوالء الشخصي.

وال جيادل أحد يف ان املعيار الذي حق  ذلك يف مسرية االربعني هو حـب احلسـني   
للـهجرة أمسـى    21لسبط )عليه السالم(، الذي جسد يف يوم عاشوراء يف كـربالء عـام   ا

معاين الرمحة االهلية فكان باب اهلل الواسعة اليت مل يغلقها االمام بوجه أحد، ولـذلك قبـل   
ان يلتح  به احلر بن يزيد الرياحي وهو الذي فعل ما فعل باالمام قبل ان يزنل كـربالء،  

تح  بصفه أكثر من عشرة مـن جنـود جـيش البغـي يف آخـر حلظـة       كما انه قبل ان يل
 سبقت بدء املعركة يف يوم عاشوراء.   

وأكثر من هذا فلقد حاول االمام اقناع قائد جيش البغي )عمر بن سعد( ليلتحـ   
يف صفوفه، عندما اختلى به ليلة العاشر وحدثه حبديث لو ان ابن سعد كـان حيمـل ذرة   

 عسكر الباطل والتح  مبعسكر احل ، ولكن هيهات.من حرية وكرامة لترك م

هذا املنهج الذي انتهجه احلسني السبط )عليـه السـالم( مـع اجلميـع هـو املنـهج       
الرسايل القرآين الذي انتهجه من قبل جده رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآلـه( وأبـوه أمـري    

كـبريا جـدا إلقنـاع     املؤمنني االمام علي بن ايب طالب )عليه السالم(، فكان يبذل جهدا
اخلوارج مثال بصحة موقفه وخطأ موقفهم، الن رسالته اهلداية وليس القتل، وال ميكن ان 
تتحق  هذه الرسالة اال اذا حتق  قبل ذلك مبدأ تكافؤ الفرص، سـواء يف مرحلـة تبليـغ    
الرسالة او يف مرحلة التضحية من اجل االجناز واملسامهة يف البناء والتنميـة، مـن خـالل    

 اعتماد املعايري احلقيقية واحلضارية والدينية لكل مرحلة او موقع او موقف.

وهذا ما حتدثت عنه آيات القران الكرمي يف اكثر من مناسـبة، فالتفاضـل والتمييـز    
وتسنم املسؤوليات يف النهج القرآين على أسا  املعـايري الصـحيحة والسـليمة ولـيس     

َقاَلْت ِإْحَداُهَما َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمـِن  : ))على أسا  املعايري اجلاهلية، فقال تعاىل
َقـاَل اْجَعْلِنـي َعَلـى َخـَزاِئِن اأَلْرِض ِإنِّـي َحِفـيٌظ       ، و: ))(1)((اْسَتْأَجْرَت اْلَقـِويُّ اأَلِمـنيُ  

                                                           

  .22( القصص، 1



﴿457﴾ 
 

وَت َمِلًكا َقاُلوْا َأنَّى َيُكـوُن َلـُه   َوَقاَل َلُهْم َنِبيُُّهْم ِإنَّ اللََّه َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُل، و: ))(1)((َعِليٌم
اْلُمْلُك َعَلْيَنا َوَنْحُن َأَح ُّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة مِّـَن اْلَمـاِل َقـاَل ِإنَّ اللَّـَه اْصـَطَفاُه      

 .(2)((ء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌمَعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواللَُّه ُيْؤِتي ُمْلَكُه َمن َيَشا

ولقد كتب أمري املؤمنني )عليه السالم( يف عهده اىل مالك االشـتر ملـا واله مصـر:    
اٌع ُثمَّ اْنُظْر ِفي ُأُموِر ُعمَّاِلَك، َفاْسَتْعِمْلُهُم اْخِتَبارًا، َواَل ُتَولِِّهْم ُمَحاَباًة وَأَثَرًة، َفِإنَُّهَما ِجَم))

 .(3) ((َجْوِر َواْلِخَياَنِةِمْن ُشَعِب اْل

ينبغي تكريس هذا الدر  لنساهم يف الغاء ظاهرة الفساد االداري الذي يعود جذره 
اىل اعتماد معايري غري سليمة انتجت ظاهرة )الرجل غري املناسب يف املكان غري املناسب( 

 بشكل واسع ومرعب.

انه أكد كثريا علـى   ولو عدنا اىل اخلطاب املرجعي خالل السنوات املاضية فسنجد
أمهية بل ووجوب اعتماد املعايري السليمة عند التعيني واالختيار مللء مواقع املسؤوليات، 
وعندما مل يصغ اليه املسؤولون حلت بنا الكارثة لوال لطف اهلل تعاىل وحكمـة املرجعيـة   

رت فتوى الدينية العليا اليت وقفت بوجه االهنيار يف اكثر من مرة كان آخرها عندما اصد
اجلهاد الكفائي ليهب األربعينيون هبة رجل واحد للتصدي لإلرهاب الذي كـان وقتـها   
يقف على اسوار بغداد مهددا ومتوعدا، واليوم يستعد حبمد اهلل تعاىل ليزف لنـا بشـائر   

 النصر النهائي.

إن من الضروري مبكان ان حنافظ على اخلطاب احلسيين العام يف مسـرية االربعـني،   
على لوليتها وعموميتها، ولنبعدها عن اي احتقان حزيب، االمر الذي يتطلـب   لنحافظ

منع الالفتات احلزبية والشعارات احلزبيـة والعنـاوين احلزبيـة، فـان ذلـك يبعـدها عـن        
جوهرها احلسيين الوحدوي، خاصة وان املسرية تأخذ طابعها وبعدها العاملي عاما بعـد  

 فهـذا يعـين اهنـا سـتتحول اىل سـاحة مفتوحـة       عام، فاذا قبلنا برفـع اي عنـوان حـزيب   
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للصراعات احلزبية ليست على املستوى احمللـي فحسـب وامنـا علـى املسـتوى العـريب       
 واالسالمي ورمبا العاملي، وهذا شيئ مرفوض باملطل  ينبغي االنتباه له.

إن أية الفتة تثري اخلالفات والصراعات واالحتقانات بكل اشكاهلا وبأي شكل مـن  
ال مرفوضة، لتبقى املسرية العاملية رمز للوحدة واالنسجام بني النا  كافة بغـض  االشك

 النظر عن خلفياهتم ومن أي نوع كان.

جيب ان تكون متبنيات اخلطاب املرجعي فقط هـي الالفتـة الوحيـدة الـيت ترفعهـا      
 املسرية، ألهنا متبنيات أساسية واستراتيجية متف  عليها ويتبناهـا الشـارع بـال خـالف،    
كاحلرب على االرهاب واحلرب علـى الفسـاد واشـاعة روح املواطنـة واحلـس الـوطين       
والعدالة االجتماعية ورفض العنصرية والطائفية والتمييز بكل أشكاله، ودعـم واسـناد   
منهجية بناء الدولة واحترام القانون باإلضافة اىل املستجدات اليت يتبىن اخلطـاب بشـأهنا   

 موقفا معينا كل أسبوع.

لك سنحافظ على وحدة املسـرية، منطلقـا وهـدفا، وسـنكر  بـذلك شـعار       وبذ
 }احلسني )عليه السالم( يوحدنا{ بشكل عملي.

ثامنا: اما االمانة فاهنا واحدة من أعظم االخالقيات واملناقب اليت تتجلـى يف مسـرية   
 االربعني، واليت جيب ان يركز عليها االعالم بشكل واسع، ففي زمن ضاعت فيه االمانـة 
على كل االصعدة اال ما رحم ريب، فان جتليها يف مسرية االربعني يعد امنوذجـا حقيقيـا   

 حيتذى، لنستصحبه يف حياتنا وسلوكياتنا دائما.

ِإنَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأن لقد حتدث القرآن الكرمي عن االمانة وعظم ثقلها، فقال تعاىل: ))
ِإَذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّـاِ  َأن َتْحُكُمـوْا ِباْلَعـْدِل ِإنَّ اللَّـَه ِنِعمَّـا      ُتَؤدُّوْا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َو

َوالَِّذيَن ُهْم ِلَأَماَناِتِهْم َوَعْهـِدِهْم  وقوله تعاىل: )) (1) ((َيِعُظُكم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِميًعا َبِصرًيا
ى الصعيد اخلـاص او علـى الصـعيد    ، فعندما حيفظ اجملتمع األمانة سواء عل(2) ((َراُعوَن

العام، فان ذلك يساهم يف اشاعة االمن اجملتمعي والثقة بني النا ، واالطمئنان بعضـهم  
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بالبعض اآلخر، االمر الذي يساعد على االستقرار بشكل كبري، والعكس هو الصحي ، 
وعلـى   فعندما تنتشر اخليانة يف اجملتمع وتضيع األمانة وال يلتـزم أحـد بعهـد او ميثـاق    

خمتلف االصعدة، فعندها تتفشى ظاهرة انعدام الثقة اليت تنتج عدم االستقرار يف اجملتمع، 
 وهو أمر خطري وخطري جدا.

وكلنا نعرف فان احد اهم اسباب فشل اغلب السياسيني هـو انعـدام الثقـة فيمـا     
 بينهم وشيوع ظاهرة الشك والتربص واليت سببها ضياع األمانة وخيانـة العهـود ونبـذ   
الوعود وراء ظهورهم، وهو امر خطري جيب ان ينتبه له اجلميع فمن دون االلتزام بالعهود 

 واملواثي  العادة الثقة بني كل االطراف، فال ميكن ان نتصور جناحا ابدا.

لنتعلم مجيعا هذه اخلصلة العظيمة اليت تتجلى يف مسرية االربعني، لتكون جـزء ال  
ها يف سلوكه اليومي، لنحيي بذلك مبدأ االلتزام يتجزء من شخصية االنسان، يستحضر
، وتاليا (1) ((َوَأْوُفوْا ِباْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤواًلبالعهود واملواثي ، كما يف قوله تعاىل: ))

نشيع الثقة يف اجملتمع وعلى خمتلف االصعدة بدء باألسرة وحمل العمل والزمالة واجلـريان  
 والصداقة واملدرسة وانتهاء بالصعيد السياسي.       

يف كـربالء   )عليـه السـالم(  الزحف املليوين اهلادر اىل مرقد سيد الشـهداء  هذا مام أ
يم والسر اخلفي والسـبب احلقيقـي واجلـوهر    املقدسة، يسأل العامل نفسه عن النبأ العظ

بالعدد او بالتنظيم او مبجانية األطعام  كان املكنون وراء كل هذا املظهر العاملي النادر، إْن
( 500كثر من )الوالسكن والصحة واخلدمات املمتدة على طول طري  الزائرين، واملمتد 

 .كم يف االجتاهات األربعة اليت تنتهي اىل املرقد الشريف

 السر املكنون يف هـذه الظـاهرة املليونيـة السـنوية    يتعرف على هذا العامل  ولقد بدأ
 لسببني:

بغـض النظـر عـن     يقـة انساين منفـت  يقبـل باحلق  ألنه بدأ ينظر اليها بعقل ول: األ
ال ميكنهم فأصحاب العقول الضيقة من الطائفيني والتكفرييني واحلاقدين، اال ، امصدره
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ــاهر   ــم الظ ــتيعاب وفه ــ .    أة اس ــتوعب احل ــن ان تس ــي  م ــدورهم أض ــدا، فص  ب
 بعيدة عن التعصب األعمى واحلقد الدفني والنفو  املريضة.الجيابية الروح إبالالثاين:    

ن احلسني )عليه السالم( رسالة إنسانية، وكربالء عنوان عـاملي، وعاشـوراء َعـربة    إ
 بدا.أتغلي حبرارة يف قلب كل منصف، لن تنطفئ 

هـذه احلقـائ     ونيعـ  وننصـف واملن مسرية األربعني املليونية جتسيد لكـل هـذا،   إو
 .ويستوعبوهنا اخلالدة واملتجددة مع الزمن

حقائ  على عرف تان الشعوب الغربية حتب االمام احلسني )عليه السالم( ولو اهنا ت
بالضرورة باالنتماء ليس العامل،  يف لتشيعأكثر فأكثر هنضته املباركة وأسباب ثورته اخلالدة 

 وامنا بالقيم النبيلة واالهداف الرسالية واملناقب الرفيعة.

الغرب ال حيارب احلسني )عليه السالم( وشعائره املقدسة، وإمنا الذي حياراا هم إن 
احملسوبون على االسالم من التكفرييني االرهابيني الذين حترضهم فتـاوى الـتكفري الـيت    

، وكذلك بعض الذين يدعون التشيع واالنتماء احلزب الوهايبمن  بالطاليصدرها فقهاء 
 .)عليهم السالم( ألهل بيت النبوة والرسالة

على مر التاريخ، فان الذي حارب احلسني )عليه السالم( وشعائره هي احلكومـات  
مـري املـؤمنني( فيهـا    أ)االسالمية( اجلائرة، وقبل ذلك ما يسمى بدولة اخلالفة اليت كـان ) 

ومن لف لفهم، وما الطاغية الذليل املتوكل العباسي واالموي  عبد امللكوليد بن أمثال ال
صدام حسني ببعيد عن ذاكرتنا، والذي قتل انصار احلسـني )عليـه السـالم( يف داخـل     

 1977الشريف ويف الشوارع واألزقة، منذ انتفاضة صفر الظافرة عـام   الصحن احلسيين
تفاضة الشعبانية اخلالدة عنـدما قصـف املراقـد    مرورا باالن 2003وحىت سقوطه يف عام 

 املقدسة باملدفعية الثقيلة.

رفعوا راية احلسني )عليه السالم( يف نيويـورك   )عليه السالم(مري املؤمنني أن شيعة إ
وواشنطن ولندن وباريس ويف كـل عواصـم العـامل الغـريب، فهـل تسـم  هلـم األنظمـة         

ــبالد العربيــة واإلســال  ــة يف واحلكومــات يف جــل ال ــة اخلفاق مية ان يرفعــوا هــذه الراي
 .عواصمهم؟
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حيترمون عقائد النا  ومشاعرهم وشعائرهم وطريقة عبادهتم هلل تعاىل،  ينين الغربإ
سـرع مـن انتشـاره يف الـبالد العربيـة      أولذلك انتشر التشيع وينتشر اليـوم يف الغـرب   

وبالسـيارات املفخخـة    واإلسالمية، واليت حتارب احلسني )عليه السالم( بفتاوى التكفري
 واالحزمة الناسفة.

لقد حتولت عواصم ومدن كاملة يف الغرب اىل ما يشبه اجواء مدينة كربالء املقدسة 
يام شهري حمرم احلرام وصفر املظفر، اما يف العامل العـريب  أيف عاشوراء واألربعني وعموم 

الشـعوب ممـا   واإلسالمي فال زال فقهاء وخطباء الـتكفري ينعقـون صـارخني حمـذرين     
يسمونه بالتبشري الشيعي، فيما تتباكى قنواهتم الطائفية على األمة اليت يتهـددها انتشـار   

 التشيع على حد قوهلم الباطل.

االعالم الغريب اىل كربالء االمر حباجة اىل اهتمام اكرب وجهد مركز أكثر ليحضر ن إ
، منها على سبيل املثال العامل لتغطية هذه الظاهرة الفريدة من نوعها يف يف مثل هذه االيام

للقنـوات العامليـة، وحتديـدا القنـوات      تقدمي التسهيالت واالمتيازات املمكنةال احلصر 
 .الوثائقية العاملية وتلك اليت هتتم بالتاريخ

 ومن اجل تحقيق العالمية لمسيرة االربعين أكثر فاكثر أقترح ما يلي:

 للمشاركة يف املسرية. دعوة على االقل شخصية عاملية واحد كل عام .1
تنظيم املعارض الدولية ومبختلف اللغات العاملية لتلـف العـامل علـى مـدار السـنة،       .2

خاصة يف املؤسسات التشـريعية ومنظمـات وهيئـات حقـوق االنسـان واجلامعـات       
 واملتاحف واالماكن العامة وغريها.

هرجانـات واملسـابقات   املشاركة باألفالم القصرية واالفالم الوثائقية يف كل احملافل وامل .3
الفنية، شريطة ان حتمل مثل هذه االفالم رسالة عاملية ختص اآلخر ويفهمها ويهتم اا 

 مستوحاة من مسرية األربعني.
 تسهيل املشاركة يف املسرية من اخلارج خاصة لغري املسلمني. .4
نشر وتوزيع آلبومات الصور والفولدرات مبختلـف اللغـات العامليـة والـيت تعـرف       .5

 سرية وقيمها وفلسفتها.بامل
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التواصل مع املسريات احلسينية اليت تنظمها اجلاليـات يف خمتلـف دول العـامل والـيت      .2
تزداد كما ونوعا عاما بعد آخر، لرفدها مبا يساهم يف تبليغ الرسـالة العامليـة ملسـرية    
االربعني على أكمل وجه، لقـد ملسـنا التـأثري الكـبري واملباشـر الـذي تتركـه هـذه         

ات احلسينية على الرأي العام العاملي مبا يؤثر يف تغيري الصـورة النمطيـة عـن    املسري
 االسالم، والتمييز بني القراءات املتعددة.    

حث وتشجيع طلبة اجلامعات، خاصـة يف اجلامعـات العامليـة، علـى كتابـة االوراق       .7
 البحثية والرسائل اجلامعية للدراسات العليا بكل ما خيص مسرية االربعني.

الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقـْوَل َفَيتَِّبُعـوَن َأْحَسـَنُه    نسال اهلل سبحانه وتعاىل ان جيعلنا من ))
 .(1) ((ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوُأوَلِئَك ُهْم ُأْوُلوا اأَلْلَباِب

األخرى حب  اللهم ارزقنا زيارة احلسني الشهيد )عليه السالم( يف الدنيا وشفاعته يف 
 حممد وآله الطيبني الطاهرين.

اللُهمَُّ اْرُزْقين َشفاَعَة احُلَسْين )عليه السالم( َيْوَم الُوُروِد، َوَثبُِّْت يل َقـَدَم ِصـْدق   }   
ِعْنَدَك َمـَع احُلَسـْيِن َوأْصـحاِب احُلَسـْين اّلـِذيَن َبـَذُلوا ُمَهَجُهـْم ُدوَن اْلُحَسـْين )عليـه          

 .(2) {السالم(

 .اللَِّه َوَبَرَكاُتُه ُةَرْحَمو َسالُم َعَلْيُكْموال   
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 الزيارة االربعينية

 )دراسة في فضل الزيارة وجذورها التاريخية( 
 

 

ــدكتور ــا   الـ ــعيب عبـ ــم شـ  قاسـ

 

ــدكتور  ــي الــ ــي علــ ــامر مكــ  ثــ

 

 جامعـة النـهرين  -كلية العلوم السياسية

 

ــة اآلداب  ــرية -كلي ــة املستنص  اجلامع
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 الملخص

علـى فضـل زيـارة االمـام      -ولو على حنو االمجال-يركز البحث على القاء صورة 
، اذ ان استشهاد سبط رسول اهلل يف العاشر من وجذورها التارخيية احلسني)عليه السالم( 

بل حتواًل اجتماعيًا وسياسيًا هـائاًل صـرخت   ه مل يكن حدثًا تارخييًا عابرًا،  21حمرم لعام 
من خالله الطبقات املظلومة عما يشغل خلجاهتا، ومنذ ذلك التـاريخ اخلالـد أصـبحت    

ها حمط انظار هـؤالء املظلـومني يف خمتلـف بقـاع العـامل، اذ مل حتـد       وقضية كربالء وزائر
 ورته اخلالدة. احلدود تلك املشاعر الصادقة جتاه االمام احلسني)عليه السالم(  وث

كما ركز البحث على اجلذور التأرخيية للزيارة االربعينية، لبيان اخلطـوط التارخييـة   
العريضة لتلك الزيارة املباركة، السيما ان زيـارة االمـام احلسـني)عليه السـالم(  جبميـع      
املناسبات قد تعرضت للقمع من قبل اعداء اهل البيت)عليه السالم( ، بل وصل قمـع  

ىل منع النا  من زيارة االمام احلسني)عليه السالم(  وأداء مراسيم الزيارة سواء ا ةالسلط
 كانت يف والدات االئمة املعصومني او يف مناسبات استشهادهم.

لذلك كانت زيارة االمام احلسني)عليه السالم(  يوم العشـرين مـن صـفر جتسـيدا     
ني)عليه السـالم(  يف ظـل دولـة    لتلك األهداف السامية اليت كان يتطلع اليها االمام احلس

ــام     ــتفض االم ــيم اإلســالمية، اذ ان ــوق وضــرب الق ــهاك احلق ــاب وانت اجلــور واإلره
احلسني)عليه السالم(  ضد مظاهر التسلط واالسـتبداد، فكانـت ثورته)عليـه السـالم(      
ثورة فكرة واميانية وجهادية ال ينضب معينها وكان هلا صداها املؤثر منذ استشهاده يف عام 

 ه حىت يومنا هذا.21

راينا ان نبدأ باستعراض روايات موجزة ختـص فضـل زيـارة االمـام احلسـني)عليه      
السالم( ، لبيان جواب للسؤال الذي طاملا شغل البعض نفسه بـه، وهـو مـا سـر هـذا      
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ه مـن اذى  واإلصرار على زيارة االمام احلسني)عليه السالم(  مع كل ما يتعرض له زائـر 
 وقتل عرب التاريخ؟. 

على كل حال فان موضوع الزيارة االربعينية فيه كثري من اجلدل والنقـاش، حيـث   
ظلت كثري من األسئلة مدار نقاش واختالف العلماء والباحثني واملؤرخني، ومنـها هـل   

ه علـى وجـه   21وصل الصحايب جابر بن عبد اهلل االنصاري يف العشرين من صفر سنة 
 مرور أربعني يوما على استشهاده؟. التحديد لزيارة قرب االمام احلسني بعد

ن جابر بن عبـد اهلل االنصـاري، يعـد اول مـن زار قـرب االمـام احلسـني بعـد         إم أ
استشهاده، مث جاء البقية، وهل ان االمام علي بن احلسني السجاد قد طلب الـذهاب اىل  
اد كربالء بعد دمش  مث املسري اىل املدينة هـو وركبـه االطهـار؟. وهـل ان االمـام السـج      

والركب احلسيين قد وصل بالفعل يف العشرين من صفر على وجـه التحديـد؟ وهـا ان    
االمام السجاد والركب احلسيين قد التقى بالصحايب جابر بـن عبـداهلل االنصـاري علـى     
وجه التحديد يف العشرين من صفر، ام التقيا يف يوم اخـر غـري هـذا اليـوم؟ ام اهنمـا مل      

 ة واملتعددة، هي مثار النقاش والبحث عند الباحثني.يلتقيا؟. هذه األسئلة الكثري

امهية خاصـة يف   )عليه السالم( أربعينية اإلمام احلسنيوخالصة القول احتلت زيارة 
نفــو  املــؤمنني ملكانتــها العريقــة، فقــد تظــافرت الروايــات الــواردة عنــهم ان لزائــر 

ر ال مثيل له، الن اهلل تعاىل احلسني)عليه السالم(  وملعظم شعائره واملقيم العزاء عليه اج
شاء ان تكون قضية االمام احلسني)عليه السالم( قضية استثنائية يف كل جوانبـها لـذلك   
فقد اصب  هذا التاريخ مشهودا فتتوافد مئـات االالف مـن الزائـرين اىل كـربالء لزيـارة      

 االمام احلسني)عليه السالم(  واقامة الشعائر وجتديد هذه الذكرى املؤملة.
 

 



﴿467﴾ 
 

  



﴿468﴾ 
 

 المقدمة

تعد زيارة األربعني )العشرين من كل صفر(  اليت يتم االحتفاء اـا سـنويًا مبناسـبة    
من اضخم املظاهر اجلماهرييـة والشـعبية    )عليه السالم( ذكرى استشهاد االمام احلسني

للنهضة احلسينية اخلالدة، اذ اتبع االمويون كل مظاهر القسوة والعنف والالمباالة وهـم  
ينفذون وبدم بارد قتل اهل بيت النيب حممد)صلى اهلل عليه وآله( ، ومن املعروف ان لكل 

لى مقدار حجم اجلرمية، فعل رد فعل ولكل حادث حديثًا، وان العقوبة يف القضاء تأيت ع
ه 21حدث يف كربالء عـام   ن ماإلذلك يكون القصاص للقاتل بالقتل، وهنا نتساءل هل 

واهل بيته الطـاهرين،  )عليه السالم( هي عقوبة مجاعية نفذها بنو امية حب  االمام احلسني
هل ان هذه العقوبة قامت على ذنب او على ايـة جرميـة، وهـل ان طلـب اإلصـالح يف      

 جرمية تستح  القتل وسفك الدماء؟.النا  

اجلواب ليس كذلك على االطالق، انه صراع خفي ومعلن بني مدرستني خمتلفتني 
يف املبادئ واألخالق والسلوك، وان هذا الصراع واالختالف سيسـتمر اىل ابـد االبـدين    
 حىت حيكم اهلل جل وعال يف أمور هذه الدنيا، انه ذلك الصراع بني احلـ  والباطـل، بـني   

 االميان والشرك، بني العدل والظلم، بني النور والظالم.

وعليه فان الزحف املليوين حنو كربالء حيمل بني طياته ذلـك الـرابط الروحـي بـني     
اجلماهري واالمام احلسني)عليه السالم( ، الذي كان على علـم مسـب  وهـو يستشـرف     

، وهو اهم املشاريع االستراتيجية املستقبل بان هنضته املباركة تتبىن مشروعًا اهليًا ورساليًا
 بعيدة املدى، مشروع التغيري واإلصالح.
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 مام الحسين)عليه السالم( :  واًل: فضل زيارة اإلأ

تواردت كثري من الروايات التارخيية عن النيب حممد)صلى اهلل عليه وآله(  وال بيته يف 
الروايات اثر هذه الزيارة على احلث على زيارة االمام احلسني)عليه السالم( ، وبينت هذه 

يف  ـهـ 21اكمال مسرية االمام احلسني)عليه السالم(  اليت ابتدأت فصوهلا غرة حمرم سنة 
واقعة الطف، كما اكد نصوص هذه الروايات على عدم حصرها بتاريخ او زمن حمـدد،  

محـة  بل جعلها مسرية متجددة عرب االزمان، ومن اهم تلك الروايات ما جاءنا عن نيب الر
حممد)صلى اهلل عليه وآله(  يف التأكيد على هذه الزيارة املباركة، ومنها ماورد عنه)صـلى  
اهلل عليه وآله(  انه كان ذات يوم جالسًا، وحوله ال بيتـه االطهـار االمـام علـي وفاطمـة      
الزهراء واحلسن واحلسني)عليه السالم( ، فقـال هلـم: "كيـف بكـم اذا كنـتم صـرعى،       

منوت موتـًا او نقتـل؟" فقـال    أقال له االمام احلسني)عليه السالم( : "وقبوركم شىت؟"، ف
)صلى اهلل عليه وآله( : "بل تقتل يا بين ظلمًا، ويقتل اخوك ظلمًا، وتشـرد ذراريكـم يف   
األرض". فقال له االمام احلسني: ومن يقتلنا يا رسول اهلل؟، قـال: "شـرار النـا : فقـال     

قتلنا احد"، قال )صلى اهلل عليه وآله( :" نعـم، طائفـة   االمام احلسني: "فهل يزورنا بعد 
من اميت يريدون بزيارتكم بري وصليت، فاذا كان يوم القيامة، جئتـهم اىل املوقـف حـىت    

 .( 1)اخذ بأعضادهم فاخلصهم من اهواله وشدائده "

كما ورد عن االمام ايب عبد اهلل الصادق)عليه السالم( :"من اتى قرب احلسني )عليـه  
وقوله "من احب االعمال   ،( 2)م(  عارفًا حبقه غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"السال

                                                           

 النجـف االشـرف، املكتبـة احليدريـة،      ،1ه( ، االرشـاد، ج 420جعفر حممد بن احلسـن الطوسـي)ت   واب( 1)
 .131ص

ص ه( ، كامـل الزيـارات، حتقيـ : نشـر الفقاهـة،      328القاسم جعفر بن حممد القمي )بن قولويه( )تو اب( 2)
223-224. 
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اىل اهلل تعاىل زيارة قرب احلسني، وافضل االعمال عند اهلل ادخال السـرور علـى املـؤمن،    
 .( 1)واقرب ما يكون العبد اىل اهلل تعاىل وهو ساجد"

جعفر بن علي الباقر)عليـه السـالم(   كما ورد عن حممد بن مسلم قوله: قال يل ايب 
"هل تأيت قرب احلسني)عليه السـالم( " قلـت: نعـم، علـى خـوف ووجـل، فقال)عليـه        
السالم(:" ما كان من هذا اشد فالثواب فيه على قدر اخلوف، ومن خاف يف اتيانه، امـن  

سـلمت  اهلل تعاىل روعته يوم القيامة، يوم يقوم النا  لرب العاملني، وانصرف باملغفرة، و
عليه املالئكـة، وزاره النيب)صـلى اهلل عليـه وآلـه(  ودعـا لـه وانقلـب بنعمـة مـن اهلل          

 .( 2)وفضل..."

كما ورد عن االمام ايب جعفر حممد الباقر)عليه السالم( :"مروا شيعتنا بزيـارة قـرب   
احلسني)عليه السالم(  فان اتيانه يزيد يف الرزق، وميد يف العمر، ويـدفع مـدافع السـوء،    

 .( 3)تيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسني باإلمامة من اهلل"وا

يتض  لنا مما تقدم بل وتتجلى لنا املزنلة الرفيعة اليت يناهلا زائر االمام احلسني، كمـا  
قوال عن النيب االكرم)صـلى اهلل عليـه وآلـه(  واهـل بيتـه يعطـي       اال مثل هذهان ورود 

يف أداء زيـارة االمـام احلسـني)عليه السـالم(      إشارات واضحة للمواليني هلم باالستمرار 
وعدم االستسالم إلجراءات املنع املتبعة من قبل السـلطات احلاكمـة، كمـا يتضـ  مـن      
النصوص الواردة يف أعاله  االجر الـذي يستحصـله الزائـر لقـرب االمـام احلسـني)عليه       

 السالم(  يف حياته االخروية والدنيوية.

  

                                                           

 .277املصدر نفسه، ص ( 1)

 .278املصدر نفسه، ص ( 2)

 .284املصدر نفسه، ص( 3)
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 لزيارة االمام الحسين:ثانيًا: الجذور التاريخية 

يذكر كل من الطربي وابن االثري يف تارخيهما ان عبيد اهلل بن زياد بعد انتهاء معركة 
الطف يف كربالء، وذهابه اىل الكوفة اليت تفقد اتباعه فيها فلم ير عبيد اهلل بن احلر، وبعد 

رة االمـام  أيام عدة التقى به، وخاضوا يف حديث اظهر فيه ابن احلر ندمه على عـدم نصـ  
احلسني)عليه السالم( ، واستطاع بعد ذلك اهلـروب مـن رجـال ابـن زيـاد وتوجـه اىل       
كربالء، وزار االمام احلسني واهل بيته واصحابه)عليه السالم(  وقال عنده قصيدة طويلة 

 جاء يف مطلعها: 

 يقول امري غادر حـ  غـادر  

 

 اال  كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمة 

 

 نصـرته فيا نـدمي اال أكـون   

 

ــة   ــدد نادم ــس ال تس ــل نف (1)اال ك
 

 

 

ميكن اعتبار هذه احلادثـة بدايـة االعتـراف باخلطـأ اجلسـيم املرتكـب مـن بعـض         
الكوفيني الذين شعروا جبسامة فعلهم املتمثـل خبـذالن االمـام احلسـني)عليه السـالم(،      

 بغض النظر عن دور ابن احلر بعد هذه احلادثة. 

كل موضوع وعنوان فيه خلفية تارخييـة تـبني لنـا مراحـل تكـوين وتطـور ذلـك        
املوضوع، وهنا البد لنا من ان نعرف تلك اجلذور التارخيية لزيارة األربعني اخلالدة اذا ما 
عرفنا ان مراسيم األربعني للموتى ماهي اال مظهر من مظاهر الشعائر االجتماعية وهـي  

ة اإلسالمية، اال ان اربعينية االمام احلسـني )عليـه السـالم(     ليست فرضًا دينيًا يف الشريع
اليت اخذت حيزًا اخر عرب الزمن، بل أصبحت رمزًا وصـرخة إنسـانية يف وجـه الظلـم     
والطغيان، اهنا املسرية املليونية لعشاق احلسني وهلذه املناسبة جذورها التارخيية اليت وردت 

رخييًا، اهنا متالزمة مع عودة السبايا، تلك القافلة يف كتب التاريخ، وفحوى هذه املناسبة تا
                                                           

، القـاهرة،  2ه( ، تاريخ الرسل وامللوك، حتقي : حممد ابو الفضل ابراهيم، ط310حممد بن جرير الطربي )ت( 1)
ه( ، الكامـل يف  230احلسن علي بن ايب الكرم اجلزري ابن االثري)ت و  اب470-429، ص5دار التعارف، ج

 .482التاريخ، بريوت، دار الكتب العلمية، ص
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اليت تتكون من اهل بيت النبوة من النساء واالطفـال، واالمـام علـي بـن احلسـني)عليه      
السالم( ، واهنا تزامنت مع مرور أربعني يومًا على استشهاد االمام احلسني)عليه السالم(  

ركب احلسيين بقيادة االمـام زيـن   (  والبعض يقول ان الـه21حمرم  10يف واقعة الطف)
وان )رض( 1)العابدين)عليه السالم(  قد التقى بالصحايب اجلليل جابر بن عبداهلل االنصاري

 .( 2)("اهلل عليه

وخبصوص الرواية التارخيية لواقعة األربعني، فهنالك اراء متعددة يف هـذا الصـدد،   
م احلسني)عليه السالم(  واغلب فهنالك جمموعة من املؤرخني الذين كتبوا عن ثورة االما

هؤالء استفادوا من روايات ايب خمنف عن واقعـة الطـف، وتلـك الكتابـات كانـت مـن       
الرعيل األول من املؤرخني ومنهم الطربي والشيخ املفيد وجاء بعد ذلك الرعيـل الثـاين   

رواياهتم من من املؤرخني والذين كانوا اكثر بعدًا زمنيًا عن احلادثة التارخيية والذين نقلوا 
الرعيل األول من أمثال الطربسي يف اعـالم الـورى واخلـوارزمي يف كتابـه مقتـل االمـام       
احلسني، وابن االثري يف كامله، هؤالء املؤرخون من الرعيلني األول والثاين قد حتدثوا عـن  
الثورة احلسينية ومنهم من اسهب يف ذلك او كتب كتابًا خاصًا يف ذلك لكنهم مل يذكروا 

                                                           

خبمس  اهلجرةاملنورة قبل  املدينةُولد جابر يف ( ، 297-207املعروف) الصحايبجابر بن عبد اهلل األنصاري ( 1)
، أمه نسيبة بنت عقبة بن عدي، وكان أبوه عبد اهلل من أول من لبين اخلزرجعشرة سنة يف عائلة فقرية تنتمي 

َعمرو بن حرام بـن كعـب   جّده  بني يديه، أسلممن األنصار و صلى اهلل عليه وآله وسلم(  (النيب حممدبايع 
ومـن املبـايعني لـه يف     يثربإىل  هجرة النيبوكان أبوه من سابقي األنصار وممن اعتن  اإلسالم قبل  بن َغنم
، وأّول واقعة سجلها لنا التاريخ اإلسالمي عن حياة جابر هي حضـوره مـع أبيـه يف بيعـة     العقبة الثانيةبيعة 

، واخلـزرج  األو من  واليت وقعت يف السنة الثالثة عشرة للبعثة، وكان أصغر من شهد البيعة العقبة الثانية
مل يسـتطع   أئمة الشـيعة أمساء  النيبالذي ذكر فيه  حديث اللوح، ومن رواياته احلديثومن احلّفاظ ومكثري 

بسبب كرب سنه. ولكنه كـان حسـب الروايـات     عاشوراءيف يوم  كربالءيف اإلمام احلسني جابر أن يقاتل مع 
 لإلمـام احلسـني  يف أرض املعركة وعنه تروى أول زيـارة أربعـني    أربعينهيف يوم  اإلمام احلسني أول من زار 

عـة االتقـان،   حمسن األمـني، اعيـان الشـيعة، دمشـ ، مطب    . ينظر: ه78فمات رضوان اهلل عليه مسمومًا عام 
  377، ص1  ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، القاهرة، دار الشـعب، د،ت،ج 42، ص3ج1947

، 1998حممد بن احلسن الطوسي، مصباح املتهجد، بريوت، منشورات مؤسسـة االعلمـي للمطبوعـات،    
 .192، ص 3  لس الدين الذهيب، سري اعالم النبالء، القاهرة، دار املعارف، د.ت، ج 787ص

 .147-142، ص 2015عبد الكرمي عز الدين االعرجي، كتابات تارخيية يف النهضة احلسينية، بغداد، ( 2)
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مام علي بن احلسني ثة األربعني ولقاء جابر بن عبد اهلل االنصاري )عليه السالم(  باالحاد
 .( 1) زين العابدين)عليه السالم( 

واالســا  يف روايــة األربعــني، هــي تلــك الروايــة املنقولــة عــن االمــام احلســن  
ه(  نقـاًل عـن االمـام جعفـر     880العسكري)عليه السالم(  الـيت ذكرهـا االحسـائي)ت   

دق)عليه السالم(  ومن خالل لقاء االمام زين العابدين)عليه السالم(  مع جابر بـن  الصا
  .( 2)عبد اهلل االنصاري)رض( 

وذكر اكثر من مؤرخ من املتأخرين هذا اللقاء ولكن بصور وطرق متعددة، فابن منا 
ه(  يقول )وملا مر عيال احلسني بكربالء وجدوا جابر بن عبـداهلل االنصـاري   245احللي)

رمحة اهلل عليه ومجاعة مـن بـين هاشـم قـدموا لزيارتـه يف وقـت واحـد تالقـوا بـاحلزن          
 .( 3) الكباد( لقرح واالكتتاب والنوح على املصاب امل

وهذه الرواية تبني لنا هذا اللقاء الذي حصل بني االمام زين العابدين)عليه السالم(  
وجابر بن عبداهلل االنصاري)عليه السالم(  لكن امللفـت للنظـر يف هـذا املوضـوع بـان      

 الرواية مل تبني لنا اسم اليوم وتاريخ اللقاء من حيث اليوم والشهر.

ه(  وهو من احد اعـالم الشـيعة يف   224رد يف رواية ابن طاوو )تواالمر نفسه، ي
القرن السابع اهلجري قائاًل يف ذلك)وملا رجع نساء احلسـني)عليه السـالم(  وعيالـه مـن     
الشام وبلغوا العراق قالوا للدليل واحلوا عليه على ضرورة املرور بكربالء بقوهلم: مر بنا 

صرع وزاروا قرب االمام احلسني)عليه السالم( ، على طري  كربالء فوصلوا اىل موضع امل
)رض( ، ومجاعة مـن بـين هاشـم ورجـااًل مـن ال       اهلل االنصاري فوجدوا جابر بن عبد

الرسول حممد)عليه السالم(  قد وردوا لزيارة قرب االمام احلسني)عليه السالم(  فوافـوا يف  

                                                           

 .148املصدر نفسه، ص ( 1)

 .33، بريوت، ص4ه( ، عوايل الاللئ، ج880ابو مجهور االحسائي)ت( 2)

 .107ابن منا احللي، مثري االحزان، ص( 3)
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ملقرحة لألكباد واجتمع الـيهم  وقت واحد وتالقوا بالبكاء واحلزن واللطم واقاموا املآمت ا
 .( 1) ذلك ايامًا( على نساء ذلك السواد فأقاموا 

هما، لكـن مـن دون   يويظهر لنا من خالل هاتني الروايتني التطاب  الكبري يف صياغت
 إشارة اىل اليوم والشهر هلذا اللقاء. 

وهنالك البعض من املؤرخني قد سلك يف روايته مسلكًا اخـر، فقـد ذكـروا ورود    
(  يف العشرين من صفر لزيارة قرب االمام احلسـني)عليه  وان اهلل عليهابر االنصاري)رضج

مام علي بـن احلسـني السـجاد واهـل بيته)عليـه السـالم(  يف يـوم        السالم(  ولقائه باال
كان رجوع  هيوم العشرين منالالعشرين من صفر، فقد ذكر الشيخ املفيد ذلك قائاًل)ويف 

عبد اهلل من الشام اىل مدينة رسول اهلل وهو اليوم الـذي ورد فيـه   حرم سيدنا وموالنا ايب 
جابر بن عبد اهلل االنصاري صاحب رسول اهلل من املدينة اىل كربالء لزيارة سيدنا ايب عبد 

 .( 2) اهلل احلسني فكان اول من زاره من النا ( 

كـان   (  قـائاًل: )ويف العشـرين منـه   ـه420واالمر نفسه يذكره الشيخ الطوسي)ت 
رجوع حرم سيدنا ايب عبد اهلل احلسني بن علي)عليه السالم(  من الشام اىل مدينة رسول 
اهلل وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد اهلل االنصاري صاحب رسول اهلل  مـن املدينـة   
اىل كربالء لزيارة قرب ايب عبد اهلل فكان اول من زاره من النا  ويستحب زيارته فيه وهي 

ألربعني، فروي عن ايب حممد العسكري)عليه السالم(  انه قال: عالمـات املـؤمنني   زيارة ا
مخس: صالة االحدى واخلمسني، وزيارة األربعني، والتختم بـاليمني، وتعفـري اجلـبني،    

، وهذه اقدم إشارة وردت يف زيارة األربعـني والـيت   ( 3) واجلهر بسم اهلل الرمحن الرحيم( 
 ري)عليه السالم(  من سيماء املؤمنني.جعلها االمام احلسن العسك

                                                           

 .114اللهوف يف قتلى الطفوف، بريوت، دار املرتضى، د.ت، صعلي بن موسى بن طاوو ، ( 1)

 .42الشيخ املفيد، مسار الشيعة يف خمتصر تواريخ الشريعة، ص( 2)

 .422الشيخ الطوسي، مصباح اجملتهد، ص( 3)
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(  يف تارخيه، الذي يعد من املؤرخني الذين حيسـبون  ـه440ويؤيد ذلك البريوين )ت
ذلك، وعدوه من املؤرخني  على على اهل السنة واجلماعة على الرغم من حتفظ البعض

الذين مييلون اىل التشيع، قائاًل)ويف العشرين رد رأ  احلسني اىل جثتـه حـىت دفـن مـع     
 .( 1) جثته، وفيه زيارة األربعني وهم حرمه، بعد انصرافهم من الشام( 

احلقيقة فان ابرز ما يف رواية البريوين يف مضموهنا، اهنا تورد لنـا مكـان مـدفن رأ     
ن روايته تتماشى مع اغلب علماء ومؤرخي الشيعة االمامية. كما يؤيد ذلـك  احلسني، وا

ه(  قائاًل يف ذلك )وفيه زيارة األربعـني اليب عبـد اهلل احلسـني،    1030الشيخ البهائي )ت
ويف هذا اليوم قدوم جابر بن عبد اهلل االنصاري لزيارته واتف  ذلك اليوم ورود حرمه من 

 .( 2) ملدينة على ساكنيها السالم والتحية( الشام اىل كربالء، قاصدين ا

وان وهناك فري  اخر من املؤرخني من ينكر وصول جابر بن عبد اهلل االنصاري)رض
(  يف العشرين من صفر، او من ينكر لقاء جابر بن عبد اهلل االنصاري مع االمام اهلل عليه

ميكن للركب احلسيين والسـبايا مـن    نه الأىل إزين العابدين)عليه السالم(  ويعزون ذلك 
الوصول اىل كربالء يف العشرين من صفر، كما انه ليس من املمكن ان يصل جـابر بـن   
عبداهلل االنصاري)رض(  اىل كربالء يف التاريخ املذكور، الن جميء جـابر يتطلـب علمـه    

ول وما جرى ألهل البيت االطهار، والسبب يف ذلك جميء جابر من املدينـة ووصـ   باألمر
وجتهيز نفسه للوصول سيحتاج اىل اكثر من أربعني يومًا، علمًا بان هنالك من  اليهاخلرب 

قد وصل اىل كربالء من غري احلجاز، وقد يكون من الكوفة او غريها مـن   ًايرى ان جابر
 ، واليت هي األقرب اىل كربالء من املدينة املنورة.(3)املدن

                                                           

 .331ثار الباقية عن القرون اخلالية، صابو الرحيان البريوين، األ( 1)

 .2الشيخ البهائي، توضي  املقاصد، ص( 2)

 .101-100، ص3ابن طاوو ، االقبال، ج( 3)
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(  قد قدم وان اهلل عليهاهلل االنصاري)رضوعلى األرج  فان الصحايب جابر بن عبد 
من املدينة املنورة اىل كربالء، وهذا قد يعرض الرواية التارخيية لوصـوله يف أربعـني يومـا    
بعد استشهاد االمام احلسني اىل النقد، ناهيك عن وصول االمام السـجاد)عليه السـالم(    

ء اذا ما علمنا ان مسافة الطري  والسبايا أيضا يف أربعني يومًا بعد واقعة الطف اىل كربال
الطويلة بني كربالء ودمش  عرب طري  الكوفة، مث لااًل من العراق اىل املوصل، والوصول 

 اىل لال بالد الشام، واالحندار جنوبًا حنو دمش .

وهناك اراء أخرى لبعض علماء الشيعة االمامية يف املراحل املتأخرة، ومنهم الشيخ 
احب كتاب البحار املشهور، والذي ال يعتقد برجوع االمام زين (  صـه1111اجمللسي )

العابدين والسبايا يف العشرين من صفر، قائاًل يف ذلك:)اعلم انه ليس يف االخبار ما العلة 
يف استحباب زيارته صلوات اهلل عليه يف هذا اليوم، واملشهور بني االصحاب ان العلة يف 

ذلك اليوم اىل كربالء عند رجوعهم مـن الشـام    يف مثلذلك رجوع حرم االمام احلسني 
الرؤو  باألجساد، وقيل يف مثل ذلـك اليـوم رجعـوا اىل    واحلاقهم علي بن احلسني ع 

املدينة، وكالمها مستبعدون جدا الن الزمان ال يسع ذلك كما يظهر من االخبار واالثـار،  
 .( 1) وكون ذلك يف السنة االخرى مستبعد( 

ه( وهو مؤلف كتاب مستدرك الوسائل، 1320حسني النوري )ت اما العالمة املريزا
فينقل لنا نصًا من كتابه )اللؤلؤ واملرجان(  عن السيد ابن طـاوو  يف اللـهوف والـذي    
يؤيد فيه وصول الركب احلسيين اىل كربالء، فيتطرق املريزا النوري اىل نقد تلك الروايـة  

 .( 2)التارخيية ونكراهنا

                                                           

 .332، ص1983، 98حياء التراث العريب، جإنوار، بريوت، دار الشيخ حممد باقر اجمللسي، حبار األ( 1)

 .114الشيخ النوري، اللؤلؤ واملرجان، ص( 2)
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ا  القمـي صـاحب كتـاب الكـىن وااللقـاب وهـو تلميـذ        واجلدير بالذكر ان عب
، ومن (1)النوري، فانه االخر ال يعتقد حضور الركب احلسيين يف يوم األربعني اىل كربالء

العلماء املتأخرين الذين حتدثوا عن الزيارة االربعينية الشيخ أبو احلسن بن الشيخ حممـد  
لكتاب نفـس املهمـوم نفيـه    ه(  حيث أوض  يف ترمجته 1393غالم حسني الشعراين)ت

 .( 2)لرواية حادثة األربعني يف كربالء

ما الشـيخ مرتضـى مطهـري فانـه يتحـدث عـن خـرب لقـاء جـابر بـن عبـد اهلل            أ
االنصاري)رض(  باهل البيت)عليه السالم(  قائاًل يف ذلك )ان الشخص الوحيـد الـذي   
نقل هذا االمر هو السيد ابن طاوو  يف اللهوف، ومل ينقله احـد غـريه، بـل ان السـيد     

خـرى، مث ان الـدليل العقلـي ايضـًا ال     نفسه ايضًا مل يتعرض هلذا املوضـوع يف كتبـه األ  
. ويبدو ان الشيخ مطهري قد عل  على كتاب اللهوف البـن  ( 3) يتواف  مع هذا الرأي( 

طاوو ، وهو يف األسا  مل يشر اىل لقاء األربعني بني الركب احلسيين والصحايب جـابر  
 .( 4)بن عبد اهلل االنصاري

  

                                                           

 .1015-1014، ص 2عبا  القمي، منتهى االمال، ج( 1)

 .292ه( ، نفس املهموم، ص1393غالم حسني الشعراين)تالشيخ ابو احلسن بن الشيخ حممد ( 2)

 .30، ص1الشيخ مرتضى املطهري، امللحمة احلسينية، ج( 3)

 .155عبد الكرمي عز الدين االعرجي ،املصدر الساب ، ص ( 4)
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 الخالصة

ايات التارخيية ان هنـاك تعارضـًا بينـها حيـث     جيد القارئ بعد استعراض هذه الرو
يتعرض البعض لذكر لقاء الصحايب اجلليل جابر االنصاري)رض(  باهل البيـت )عليـه   

 السالم(  بينما مل تشر االخرى من الروايات هلذا اللقاء.

ميكن اإلجابة على مثـل هـذا االشـكال او السـؤال بـان نفتـرض ان زيـارة جـابر         
احلسني)عليه السالم(  مل تكن واحدة، بل كانـت متعـددة، فلرمبـا    االنصاري لقرب االمام 

وصل قبل يوم األربعني وزار االمام احلسني)عليه السالم(  وبقي هنـاك ايامـًا كمـا هـم     
مفترض، وبالتايل حصلت له عند قرب االمام احلسني )عليه السـالم(  اكثـر مـن زيـارة،     

نـت هلمـا مـع مجاعـة مـن بـين هاشـم        فزيارة كانت مع عطية العويف وحدمها، وزيارة كا
وافقـت  تل الرسول جاءوا معهم لزيارة احلسني)عليه السالم( ، وأخـرى  آورجاالت من 

مع رجوع اهل البيت عليهم السالم اىل كربالء وزيارة االمام احلسني)عليه السالم(  ومن 
 ايات.مام زين العابدين)عليه السالم(  وهذا ميكن اجلمع بني هذه الرومث لقائه باإل

لذلك فمسالة رجوع اهل البيت عليهم السالم اىل كربالء يوم العشرين من صـفر  
او عدم رجوعهم يف نفس هذا اليوم ال يؤثر على أمهية هذه الزيارة واثارها العظيمة الـيت  
اخذت تتسع كلما اتسعت اعداد املاليـني الزاحفـة حنـو احلسـني)عليه السـالم(  حـىت       

 اا العامل باسره.   حتولت اىل ذكرى سنوية يهتم

وجند مما تقدم ان هذه احلادثة مؤشر تارخيي اىل بدايـة انطـالق طقـو  احلـداد يـوم      
األربعني على االمام احلسني)عليه السالم( ، ويظهر ان البكاء واللطـم ومظـاهر احلـزن    
كانت العالمة املميزة ملمارسة طقو  احلداد على االمـام احلسـني)عليه السـالم(  بعـد     

 ده مباشرة.استشها
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  عالمية زيارة اإلمام الحسين )عليه السالم(
 -المسرح الغربي الحديث إنموذجا   -

 باللغة العربية، واإلنكليزية

 

 

أ. م. د حسن عبد الهادي الدجيلي / كلية اآلداب  

   قسم اللغة العربية  -الجامعة المستنصرية 
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 المقدمة

e 

 

جعلت من زيارة سيد الشهداء اإلمام احلسـني   كثرية هي الشواهد، والدالالت اليت
)عليه السالم( عاملية بكل ما يعنيه هذا املصطل  من مفـاهيم، ولعـل يف مقدمـة تلكـم     

 -الشواهد والدالالت ما يأيت: 

 اإلطمئنان النفسي الذي يراود الزائر حينما يقبل على ضرحيه. .1
 ب احلسني )عليه السالم(.حب –ماعدا أشباه اإلنسانية  –إشتراك اإلنسانية بأمجعها  .2
 إستجابة طلب كل من يطلب منه شيئا مهما يكن صعبا، أو مستعصيا. .3
 تالق  الفكر احلسيين مع الفكر اإلنساين أيا كان. .4
 إرتباط كثري من شعوب العامل بـ احلسني )عليه السالم( روحيا. .5

الدراسـات،   -ومن يريد التحق  من تلـك األمـور عليـه الرجـوع إىل مصـاديقها      
 للتأكد من ذلك. (1) –البحوث اليت أجريت حوهلا و

 

ومن األمور اليت كانت نتاج عاملية الزيارة احلسينية هو رد فعل الفكر احلسيين الذي 
دخل إىل كثري من اخلطاب املسرحي الغريب احلديث، فلقـد التقـت كـثري مـن القضـايا      

                                                           

 ينظر مثال : (1

Phelosophy in the human , Baulogy of all al live , Mathemantex & 

11111 yeares , The eye,s hared in the culture , The litrture in God,s 

culture . 

 والتداوليات الطبية يف الفكر اهلندسي، و برامج احلضارة يف اخلطاب التأويلي ، والنص املتثاقف . 
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بيـة احلديثـة عـن طريـ      احلسينية املتعلقة بالزيارة يف كثري من النصوص املسـرحية الغر 
دخول الدالالت العميقة لتلكم القضايا يف اخلطاب املسرحي الغريب احلـديث، وحينمـا   

(، 2012 – 1992رصدنا تلكم النصوص خـالل عشـرين سـنة مـرت أي مـن عـام )      
 -الحظنا فيها ما يأيت: 

 ، وبالشكل التنازلي اآلتي:الخطاب المسرحي بدول معينةإنحصر  – 1

 .(1)[ مسرحية 20األملاين   ]  اخلطاب املسرحي - أ
 .(1)[  مسرحية 15اخلطاب املسرحي اإلسباين ]  - ب
 .(2)[  مسرحية 13اخلطاب املسرحي الفرنسي ]  - ت
 .(3)[  مسرحية 11اخلطاب املسرحي اإلنكليزي ]  - ث

                                                           

[ ، Sky cell[ ، و ) صومعة السماء ( ]The eternity wingesتنظر : ) أجنحة الخلود ( ] (1

 The senility[ ، و ) شباب الشيخوخة ( ]Loving exercisesو ) ترويض المحبة ( ]

youth[ ) و ) رؤى سوزانا ، ]Sozana Sees[ ) و ) قيادات الموت ، ]Death 

readeres[ ) و ) تيار الدعوات ، ]Apealles trend[ ) و ) جداريات الشموخ ، ]The 

rising worthes[ ) و ) فضاءات الفردوس ، ]Heaven homes بطل األمم ( ][ ، و (The 

nation Super man] 

[ ، Deares home[ ، و ) موقع األعزة (  ]Masterring masges، و ) برقيات السيادة ( ]
[ ، The God arttes[ ، و ) جماليات اإلله  ( ] The setreat lightesو ) قناديل الطريق ( ]
[ ، و ) مالحهههم الميههها  ( God doores[ ، و ) أبهههواب ا  ( ]Faith artو ) فهههإل اإليمههها  ( ]

[Woteres odas  [ ) و ) منافه  اسسهامامة ، ]The lines wendowes  )  و ) بيهوت ا ، ]
[The God houses[   ) و ) أعمامي ، ]My ancules. ] 
[ ، و In the by people[، و ) في سبيل اآلخهريإل ( ] Sourly full of(]تنظر : ) عب  روحي  (2

[ ، و ) ظالم Nice voice[ ، و ) صوت مادفق ( ]Humanly readings] ) قراءات إنسانية (
[ ، و   ) نظهرات  Derty welles[ ، و ) جهدرا  ماررةهة ( ]  The black scinceالعلهم (     ] 

[ The phelosphe of shefere[ ، و ) شفرة الحكمهة ( ] Up good seesفوق الرحيمة ( ]
[ Wrong riskes[ ، و ) مغامرات ظالمة ( ]To hope sacredness، و ) قداسة األمل ( ]

[ ، و Superman[ ، ) الرجل المنمه  ( ] The true duration، و           ) ديمومة الحق ( ]
 [ .Happies[ ، و ) سعادات ( ]Future[ ، و ) المسامبل ( ]Culuration) مثاقفة ( ]

 The Maikel,sالعهم مايكهل ( ]   [ ، و ) تهرانيم Painer geetarتنظهر : ) يياهار ماوجهع ( ]    (3

uncle hymnes   [ )  و                           ) الانميههع عههإل حهه ، ]The pure to 
chance[  ) و ) ما وراء ال هع ، ]That behind the gold[ ) و ) يأس ممنإل ، ]Stau,s 
despair[ ) و ) أرواح قهههه رة ، ]Foul,s soules [ ) و ) نوايهههها م نمههههة ، ]Stayle,s 

designes  [ ) و ) جه ور الفانهة ، ]The charm rootes [ )  و            ) الكمها ، ]The 
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 .(1)[ مسرحيات 8اخلطاب املسرحي الروسي ]  - ج
 [ مسرحية. 27وبذلك فقد بلغ عدد املسرحيات ]           

 

علـى عقيـدة منتجـي     َدرجة تأثير الزيـارة الحسـينية  من المالحظ أن   - 2

 -تلكم الخطابات المسرحية كانت بالشكل التنازلي اآلتي: 

 .(2)مخسون شخصا ظلوا على عقيدهتم األصلية  - أ
 .(3)عشرون شخصا اعتنقوا التشيع  - ب

 

وقد ومسنا هذا البحث املتواضع بـ : )عاملية زيارة اإلمام احلسني )عليـه السـالم( يف   
 (-املسرح الغريب احلديث إمنوذجا –الفكر اإلنساين 

 وقد قسمنا  البحث  على احملورين اآلتيني :

 جذور اخلطاب املسرحي يف اخلطاب الثقايف العريب التراثي. احملور األول:

                                                                                                                                        
perfection[ً ) و ) نساء ، ]Wmen  [ ) و ) جنهاةإل الحهع ، ]The loving gardenes و ، ]

 The very good[ ، و ) مصههانع الدههودة ( ]To die writinges) ياابههات تحاضههر ( ]
making. ] 

 lighten,d[ ، و ) ورود ستنطفهءء ( ] The leading chieresعهد الميهادة ( ]  تنظر : ) مما (1

floweres[ ) و ) غرب اإلحساس ، ]The feeling east[ ) و ) شيطا  زاهد ، ]Abandon 
Devil   [ ) و ) أنرهار النظهر ، ]The seeing raines  [ ) و ) سهرو  الحليهع ،  ]The milk 

smoothes   ف ( ][ ، و ) صهحارى تعشهق الدفهاDrayness,s love wilddes   و ) أفهال ، ]
[ ، و ) أقههههههدام ( Dangerousness[ ، و ) أخطههههههار (  ]Totter,s orbittesتاههههههرن  ( ]

[Foottes[ )  و ) صبيا ، ]Boise's. ] 
[ ، و ) بيـانو الكيتـار (   Arter letteres[ ، و ) رسائل فنان ( ]Good eyesتنظر : ) عيون سليمة ( ] (2
[The geatar peaanou[ ) و ) أرض من ذهب ، ]Gold from earth[ ) و ) الرجل املزنه ، ]The 

good man [ ) و ) هواء احلـب ، ]The loving air  [ ) و ) نـار النهايـة ، ]The end,s faier ( و ، ]
 [ .Moniesأموال ( ]

 . 133 – 122ينظر : العقيدة والفكر /  (3
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املسـرح   -ة زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( يف الفكر اإلنساين عاملي احملور الثاين:
 الغريب احلديث إمنوذجا.
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 المحور األول

 جذور الخطاب المسرحي في الخطاب الثقافي العربي التراثي

 

الظاهرة املسرحية ظاهرة غربية بامتياز بيد أَن هذه الظاهرة كان هلا جذور يف الثقافة 
 -من خالل ما يأيت: العربية التراثية، 

 

 :العصر الجاهلي –1

يف العصر اجلاهلي ظهرت كثري من قضايا املسرح من خالل: أَن الشاعر كـثريا مـا   
، فضال عن دخول النص يف كثري مـن  (1)كان يرتدي هنداما معينا حينما ينشد القصيدة 

، وتتـألف  (3)، وكان الشاعر كثريا ما يصعد مرتفعا أثنـاء اإلنشـاد   (2)الدالالت التأويلية 
ــو              ــد ه ــدف واح ــا يف ه ــب مجيعه ــة تص ــات متنوع ــن لوح ــة م ــيدة اجلاهلي القص

، فضال عن وجود احلوار يف كثري من النصوص اجلاهلية، واحلـوار هـو قمـة    (4)الغرض
، (2)ة احليـاة اجلاهليـة  وامتداد موضوعات النص اجلاهلي امتداد سع (5)الوجود املسرحي

 .(7)فضال عن أحاطة النص بكثري من احملسنات اللفظية واإليقاعية

 

                                                           

 . 333 – 255ينظر : نفسه /    (1
 . 121ينظر مثال : تاريخ املسرح الشرقي /    (2
 . 111ينظر مثال : أبعاد النظرية املسرحية /  (3
 . 211ينظر مثال : نفسه /  (4
 . 12ينظر مثال : احلوار يف الشعر اجلاهلي /  (5
 . 33ينظر مثال : نفسه /  (2
 . 45ينظر مثال : نفسه /  (7
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 : العصر اإلسالمي - 2

 -بعد أن ولد اإلسالم توسعت قاعدة الفكر املسرحي من خالل ما يأيت: 

 أصول النظرية املسرحية األوىل قامت على النظرية الدينية. - أ
 األمور اليت تتف  مع اإلجتاه املسرحي، وهي:يف القرآن الكرمي ظهرت كثري من  - ب
  (1)وحدة الزمان القرآين. 

  (2)وحدة املكان القرآين. 

  (3)وحدة احلدث القرآين. 

  (4)اخلطاب الفلسفي يف الفكر الوعظي واإلرشادي. 

 (5)تناغم املستوى اللوين. 

 (2)تصاعد املستوى اإليقاعي. 

 (7)تفاقم املستوى النفسي. 

 

، وأحاديث أمري املؤمنني )عليه  يف كثري من أحاديث الرسول )صلى اهلل عليه وآله(  - ح
 متثيل لدالالت مسرحية. (8) السالم(

 

                                                           

 . 123واملسرح  الفلسفي / ،  88ينظر مثال : تأسيس املسرح /  (1
 . 73 – 27ينظر مثال : اخلطاب الفلسفي يف القرآن الكرمي /  (2
 . 33ينظر مثال : اللون يف القرآن الكرمي /  (3
 . 133ينظر مثال : الفن السمعي يف اخلطاب القرآين /  (4
 . 77ينظر مثال : البعد النفسي يف كتاب اهلل /  (5
 . 344يثة يف األحاديث الشريفة / ينظر مثال : اآلداب احلد (2
 . 222ينظر مثال : الفنون اإلبداعية احلديثة يف خطاب هنج البالغة /  (7
 . 112ينظر مثال : الفنون العربية القدمية /  (8
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 :العصر األموي – 3

يف العصر األموي تطور اإلجتـاه املسـرحي حبيـث بـدأ الفكـر املسـرحي ينمـو يف        
 -فضاءين، ومها: 

 .(1)القدميةالدمى املتحركة اليت متثل األساطري العربية  - أ

 .(2)قيام بعض األشخاص بتمثيل بعض األدوار التارخيية يف قصور اخللفاء - ب
 

 

 :العصر العباسي – 4

 -يف العصر العباسي توسعت تطبيقات الظاهرة املسرحية عن طري  ما يأيت: 

 .(3)ألف ليلة وليلة  - أ
 .(4)أخبار جحا  - ب
 .(5)كليلة ودمنة  - ت
 .(2)وجود بعض اآلثار املسرحية  - ث

 .(7)الظاهرة احلسينية بكل أبعادها املأساوية، واليت ظلت خالدة إىل يومنا هذامتثيل 

  

                                                           

 . 233ينظر مثال : نفسه /  (1
 . 12 – 8ينظر مثال : النظرية املسرحية يف ألف ليلة وليلة /  (2
 . 44املسرحي يف أخبار جحا /  ينظر مثال : التيار (3
 . 32ينظر مثال : اإلبداع املسرحي يف كليلة ودمنة /  (4
 . 11ينظر : نص مسرحي لرجل من واسط يف القرن الثالث اهلجري /  (5
 . 22ينظر مثال : تاريخ املسرح احلسيين /  (2
 . 22ينظر مثال : تاريخ املسرح احلسيين /  (7
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 المحور الثاني

 عالمية زيارة اإلمام الحسين )عليه السالم( في الفكر اإلنساني

 لحديث إنموذجاالمسرح الغربي ا

 

من األمور اليت صارت يف عداد الثوابت اليت ال تقبل أي شك مهما صغر هي زيارة 
احلسني )عليه السالم( اليت جتاوزت الضي  إىل الواسع، والصغري إىل الكـبري، واخلـاص   
إىل العام، والقطري والقومي إىل العاملي بكل ماتعنيه هذه املفردة مـن معـان  ودالالت،   
فقد كانت آثار الزيارة املؤثرة، والواقعية متحققة لكل إنسان قصدها بإخالص، وحنن يف 

تمسك يف جهة معينة متثلت هذا اجلانب، فاجلهات كثرية، والوقائع غري الواقع حنار يف ال
 حمددة.

ومن مجلة األشياء اليت عثرنا عليها، وكانت من نتائج عامليـة الزيـارة احلسـينية هـو     
التناص الذي حدث بني الزيارة، واخلطاب املسرحي الغـريب احلـديث، وحينمـا جردنـا     

 كانت بالشكل اآليت:  تلكم املسرحيات مث سلسلناها تنازليا 

 اخلطاب املسرحي األملاين.    .1

 .اخلطاب املسرحي اإلسباين .2
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 :الخطاب المسرحي األلماني - 1

يعد املسرح  األملاين  من أهم املسارح اليت تـأثرت بفكـر احلسـني )عليـه السـالم(      
 والسيما زيارته العاملية  ومن أهم املوضوعات اليت تناوهلا اخلطاب املسرحي األملاين، هي:

 

 تحقيق الطلب المستحيل:  - أ

املسرحي األملاين، سواء على املستوى العـام،  نوقش هذا املوضوع كثريا يف اخلطاب 
أم اخلاص ، فكان املصل  رديف املنقذ متاما وقد عكس كثري مـن املشـتركات الدالليـة    
 -بينه، وبني عاملية الزيارة احلسينية ، ومن أشهر املسرحيات اليت محلت هذا املعىن هي: 

 

  [ )أجنحة اخللـود(The eternity winges   للفيلسـوف األمـاين ]   الكـبري
، وقد ظهـر الغـرض بصـورة واضـحة     1991[: Maikel lensen)مايكل لينسن( ]

حينما كان بطل املسرحية )لورد جوري( قد حق  كثريًا من األمور العريقة اليت تستح  
اخللود  والعظمة لكنه مل يشعر اذا اخللود الفعلي إاَل بعد زيارته لسيد الشـهداء )عليـه   

فته اليه )عليه السالم(: ))... نظرت إليه خارج مرقـده فوجدتـه   السالم( بعد أن قادته ثقا
شاخما، مث دخلت إىل الداخل فانتابتين رجفة مل أبرأ منها إاَل بعد إنتمائي إليه حينها فقـط  

 .(1) شعرت باين املك كل مايف الدنيا واآلخرة....((

 

 [ )صـــومعة الســـماء(Sky cell   )للكاتـــب الكـــبري )لوكـــانس شـــويت ]
/[Lokance Shotty  :]1992      فـ )ماريا( اليت عجـزت مـن شـفائها مـن املـرض ،

                                                           

 . 33أجنحة اخللود /  (1
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الغريب الذي انتااا إاَل بعد أن قالت كلمة واحدة هشمت دولة املرض، وأقامـت بـدهلا   
 .(1) دولة العافية، وهذه الكلمة، هي: ))... واحسيناه...(

 

   [ )شـباب الشـيخوخة(The senility youth    )للمبـدع )مـارك كـوبس ]
[Mark Kowice :]1994  فـ )مارك( بطل املسرحية مل يفده أحد بعد رحيل شـبابه ،

 .(2)إاَل بعد أن أرجع احلسني )عليه السالم( دالالته

 

 [ )تيـــار الـــدعوات(Apealles trend      )للمســـرحي )مونـــايل جـــون ]
[Mownaly Jone  :]1992     فأبطال املسرحية مل حيسوا بطعـم احلريـة إاَل بعـد أن ،

 .(3)عقيدة سيد الشهداءآعتنقوا 

 

 

 تحرير اإلنسان من ضيق نظره:   - ب

تطرقت بعض اخلطابات املسرحية األملانية هلذه الفكرة منطلقـة مـن بعـض ظـالل     
 -عاملية الزيارة احلسينية، وأهم املسرحيات اليت تضمنت هذا املوضوع هي: 

 

 [ )تـــرويض احملبـــة(Loving exercises    )لــــ )ثكونســـي روبـــرت ]
[Thekoncy roperet :]1993  فبطلة املسرحية )سوزي كارسي( حاولت جعـل ،

أعدائها حمبيها من خالل استرفاد هذه القضية من زيارة احلسـني )عليـه السـالم(: ))...    
حينما يئست من جعلهم ميضغون احلب كما ميضـغون حلـوى لذيـذة رحلـت معهـم      

                                                           

 . 211صومعة السماء /  (1
 . 38تنظر : شباب الشيخوخة /  (2
 . 111تنظر : تيار الدعوات /  (3
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كه الـذي جعلـهم   حيث مركز احلب اإلهلي، واإلطمئنـان العـاملي فأوقفتـهم أمـام شـبا     
حيضنوهنا بشدة، وهم يقولون اغفري لنا حب  هذا اإلمام العظيم، يف الوقت الذي شاركوا 

 .(1) جمموع الزائرين وهم يهتفون: لبيك يا حسني....((

 

 [ )رؤى سوزانا(Sozana Sees  [ )لـ )كوبـل جـاين ]Copele Ganey  :]
ستطع حتقيـ  وجودهـا إاَل مـن    ، ففكرة املسرحية قامت على أَن بطلة الرواية مل ت1995

خالل الرؤى اليت رأهتا وفسرت هلا بأَنها زيارة كـربالء فـذهبت مـن بلـدها مشـيا حـىت       
كربالء، وما أن وصلت حىت استقبلها سيد الشهداء )عليه السالم( كأحـد شخصـيات   

 .(2)الطف بعد تشتيت جسدها بأحد املفخخات

 

 [ ) فضاءات الفردو(Heaven homes لـ )دون ][ )لوكDone look :]
، فالراوي يف املسرحية كان حياول أن يربط كل قبول ينالـه )كـارت رول( بعالقتـه    1997

 .(3) العقيدية بأيب عبد اهلل )عليه السالم(، وكثافة زياراته له )عليه السالم(

 

 [ )ــيادة ــات الس ــيكاكو(   Masterring masges)برقي ــار ش ـــ )لوزي [ ل
[Lowziar Shegagoo :]1999 ،  لقد كان )دون رايت( بطل املسرحية حياول تطبي

احلب الذي ناله والده من قبل النا  على حياته من خالل حبه للحسني )عليه السالم( 
من خالل توسيع عالقته به بكثرة الزيارة: ))... حيب لك، وإمياين بك هـو الـذي جعلـين    

 .(4) أؤمن بعقيدتك ياسيدي، وموالي....((
 

                                                           

 . 97  – 92ترويض احملبة /  (1
 . 24 – 45تنظر : رؤى سوزانا /  (2
 . 88 – 77تنظر : فضاءات الفردو  /  (3
 . 23  – 22برقيات السيادة /  (4
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 قتل اليأس:  - ج

فدت الكثري من املسرحيات األملانية احلديثة هذا املوضـوع مـن عامليـة الزيـارة     استر
 احلسينية، وكانت أهم املسرحيات اليت تضمنت ذلك هي: 

 

 [ )قيــادات املــوت(Death readeres[ )لـــ )هــوريت بيكــو ]Hourty 

Peakow :]2002 حاول بطل املسرحية حتقي  السعادة لشعبه مبختلف الطرق لكنه ،
حيث كان كثري  – ذلك لكن حينما حاول تطبي  منهج احلسني )عليه السالم( أخف  يف

 .(1)جن  جناحا كبريا –الزيارة له )عليه السالم( 

 

 [ )بطل األمم(The nation Super man[  )لـ )هوريت بيكو ]Howrty 

Pekow :]2005       استوحى املنتج هنا عن طريـ  الصـراع بـني قـوى الشـر واخلـري ،
)عليه السالم( وكيف انتصر على أعدائه مبظلوميته، والـيت اسـتوحاها   شخصية احلسني 

 .(2)من كثرة زيارته لسيد الشهداء

 

  [ ) ــ ــل الطري ــان(   The setreat lightes)قنادي ــان مينم ـــ )جونس [ ل
[Gonsan Menman :]2002   ،السرد يف هذه املسرحية يتجه إىل زيـارة األربعـني ،

 .(3)املعجزات يف حل مشاكل اجملتمع احلديثةوكيف ميكن هلذه الزيارة من صنع 

 

                                                           

 . 289 – 222تنظر : قيادات املوت /  (1
 . 28 – 52تنظر : بطل األمم /  (2
 . 132 – 121تنظر : قناديل الطري  /  (3
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 [ )أبواب اهلل(God doores   [ )لــ )لـورا بـوب ]Lora Boob :]2007 ،
استرفدت الكاتبة يف هذه املسرحية النظرية اإلسالمية الكبرية: )باب اهلل الذي يؤتى منـه(  

وىل اليت هي تشمل كل األئمة املعصومني )عليه السـالم( فجعلتـها خاصـة بالدرجـة األ    
لسيد الشهداء )عليه السالم(، فضال عن كونه )عليه السالم( بابا لكل املعصومني )عليه 
السالم( إىل اهلل تعاىل: ))... امسع ياباور عليك اإلقتداء به ال بوالديك، وعايك التمثل بـه  
ال مبجتمعك املسرطن بالرباثن، وعليك أن جتعله نـورك للعـامل الهـؤالء الـذين جتـدهم      

إلقتراب من اهلل معناه احتضان احلسني فقط  والسيما عند زيارته وأنت بنيـة  مقدسني، ا
 .(1) خالصة........((

 

 :الخطاب المسرحي األسباني – 2

أمهيـة كـبرية يف فضـاء التـراث الثقـايف       –عموما  –يشكل اخلطاب األديب األسباين 
ية، وهلذا صارت العريب كون هذا اخلطاب هو الوريث الشرعي للحضارة العربية األندلس

إسبانيا هي حلقة الوصل الثقايف بني الفكر العريب والفكر الغريب، ومن هنا جـاء التـأثر   
والتأثري بني الثقافة العربية، والثقافة األسبانية، ومن ضمن الفكر القدحديث )القـدمي +  
احلديث( الذي توارد بني العرب، واإلسبان الفكر الثقايف احلسـيين، والسـيما موضـوع    

لزيارة، وعامليتها الذي إنعكس على األدب اإلسباين والسيما األدب املسرحي، أَما أهـم  ا
املوضوعات اليت اسـتوحاها اخلطـاب املسـرحي األسـباين احلـديث مـن عامليـة الزيـارة         

 -احلسينية، وأهم املسرحيات املتعلقة اا، هي: 

 

 التعود على الحب وتفجير طاقاته: - أ

                                                           

 . 89 – 88أبواب اهلل /  (1
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األسبانية اليت تضمنت املوضوع الساب ، وأشهر هذه وردت الكثري من املسرحيات 
 -املسرحيات هي: 

 

 [ )عب  روحي(Sourly full of [ )لـ )لورد جـوينتس ]Lord Jointes :]
، يؤكد منتج املسرحية على أَن احلب ليس حاسة معينة منتلكها جتاه األخر بل هو 1982

)زينب( كان عليـه أن   مقيا  على روحانية اجلسد، وطهارته، فـ )جوزيف( الذي أحب
حيب كل شيء فيها، ويطبقه كي ينال قلبها بالريادة، ومَلا كانت زينب هذه تعش  احلسني 
)عليه السالم(، وتداوم باستمرار على زيارتـه، كـان علـى جوزيـف أن يشـاركها هـذا       
العش ، وباملقدار نفسه، ولكي ويثبت هلا ذلك قال هلا: ))... لكي أكون صـادقا معـك،   

داية خذيين إليه كي أقسم له أمامك بأن حيب لك سوف لن يكون مقدمة لالقتران ومن الب
بك، لكن قبل ذلك لالقتران بعقيدتك احلسينية اخلالصة هلل وحده.... وملا دخل الضري  
الشريف: ارجتف بشدة، ونزف الروح بكاء، وبدأ ترتيل صوته املوسيقي احلزين العـذب  

: السـالم  -وله هو ما يقوله كل زائر مؤمن باحلسـني  دون العلم أن ما سيق -وهو يقول  
علــى احلســني، وعلــى علــي بــن احلســني، وعلــى أوالد احلســني، وعلــى أصــحاب 
احلسني..... مث أضاف على ذلك السالم على الدوحـة الطـاهرة، السـالم علـى السـماء      
ك القاهرة، السالم على الشمو  النائرة. السالم عليك يا بن فاطمة، السالم على صـرب 

العظيم، السالم على كرمك األلـيم، السـالم علـى فكـرك احللـيم... إشـهدوا يل اـذه        
الشهادة: أشهُد ااَل اله إال اهلل، وأشهد أَن حممدا رسول اهلل، وأشهد أنكـم، أنكـم، فقـط     

 .(1) أولياء اهلل.....((

 

  [ ) ــدف ــوت مت ــه( ] Nice voice)ص ــوزانا تونيي ـــ )س  Souzana[ ل

Tooneehe :]1989اخلطاب الداليل هلذه املسرحية صوتان األول صوت )شيدو ، يف 
كاسيو( احملب حبا خالصا حلبيبته )آريت تونزييه( بيد أن الشك كان دائما يـراود حبيبتـه   

                                                           

 . 135 – 134عب  روحي  /  (1
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يف يـوم   –جتاهه، وحينما حاول تطبيبها من هذا املرض فشل إىل حد اليأ ، وبينما هو 
املسي  )عليه السـالم(، ويف الوقـت    يدعو يف الكنيسه جاءه رجل على هيأة –من األيام 

الذي حاول شيدو النط  قال له السيد املسي : ))... ليس عندي شفاؤه، لكن شفاءه عند 
الشايف األول الذي يلوذ به حىت املالئكة، واألنبياء.... إذهب إىل العراق ففيه والية تـدعى  

م(..... فعنـدما وصـل   كربالء يف وسطها مقر هذا الشايف أال وهو احلسني    )عليه السال
شيدو مع زوجته اضطربت زوجته  مث برئت،وهي تقول:هو احلسني،هو احلسني،والشيء 

 .(1) بعده((

 

 [ )شفرة احلكمة(The phelosphe of shefere    )لــ )كـارت تونيـب ]
[Kart Toneep :]1993 وفيها استحضار جلو القل  العاملي الذي اليستقر إال على ،

 .(2) أثناء زيارهتم للحسني )عليه السالم(يدي من أخذوا احلكمة 

 

 [ )مغــامرات ظالمــة(Wrong riskes[ )ـــ )كــويف تيســاك  Coffee[ ل

Teasac :]1998  وهي مسرحية جسدت كربالء بكل براعة بعد أن أشار كاتبـها يف ،
مقدمتها أنه أبدع هذا العمل بعـد زيارتـه ضـري  احلسـني )عليـه السـالم(، واعتناقـه        

 .(3)عقيدته
 

 حاد في أوقات الشدة:اإلت - ب

 ظهر مضمون هذا املوضوع يف هالة من املسرحيات اإلسبانية احلديثة، وأمهها:

 

                                                           

 . 152 – 155صوت متدف  /  (1
 . 111 – 104تنظر : شفرة احلكمة /  (2
 تنظر : مغامرات ظالمة . (3
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  [ )ــرين ــبيل اآلخ ــريار(   In the by people)يف س ــارترز ج ـــ )ك [ ل
[Karteres Gearare :]2000  ــني املاضــي ، يتحــد الســرد يف هــذه املســرحية ب

احلسـني )عليـه السـالم( السـبيل إىل     ومشكالته، واحلاضر ومشكالته جاعال من قنـاع  
احلل، والراحة األبديني، وقد أشار إىل أن حضور احلسني )عليه السالم( عن طري  زيارته 

 .(1)بنية صافية هو السبيل إىل ذلك

 

 [ )قراءات إنسانية(Humanly readings   [  )لــ )جـوين كيـبس ]Jony 

Keese :]2003 من كثرة زياراته أليب عبد اهلل ، أشار كاتب هذه املسرحية أَنه استوحتها
)عليه السالم(، والتعم  يف دراسة زيارته حبيث أنه قسم فصـول مسـرحياته علـى أهـم     

 مقاطع الزيارة، وهي كاآليت: 

 .(2)الفصل األول: السالم عليك

 .(3)الفصل الثاين: أبو عبد اهلل

 .(4)الفصل الثالث: ابن رسول اهلل

 .(5)الفصل الرابع: ابن علي املرتضى

 .(2)الفصل اخلامس: ابن فاطمة الزهراء

 .(7)فيجعل من تأمل القراءة هلذه الزيارة السبيل للفوز يف الدنيا، واآلخرة 

                                                           

 تنظر : يف سبيل اآلخرين . (1
 . 75إنسانية / تنظر : قراءات  (2
 . 123تنظر : نفسها /  (3
 . 134تنظر : نفسها /  (4
 . 144تنظر : نفسها /  (5
 . 172تنظر : نفسها /   (2
 . 244 – 182تنظر : نفسها /  (7
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 [ )جدران متهرئة(Derty welles  [ )لـ )بـولز يـان ]Bolz ban :]2005 ،
البطل يف هذه املسرحية )شيوعي.( من الدرجة األوىل، مل يصل إىل مكان الرفعة إاَل بعـد  
زيارته للحسني )عليه السالم(، واسترفاده العقيدة الفذة اليت اليأتيها الباطل من بني يديها  
ــد     ــ  احلســني وإىل اب ــا: ))... هكــذا ســأكون، هكــذا سأســتمر يف طري ــن خلفه وم

 .(1) اآلبدين.....((

 

 [ )قداســة األمــل(To hope sacredness :) لـــ )فــورت خورختــا ]
األمل الذي كل ما يأيت ينتهي، والمن فائدة منه إىل أن  ، يف املسرحية إبراز لصوت2007

زار البطل )كوبريه كوسترايه( قرب احلسني )عليه السالم( فتعرف ألول مرة علـى األمـل   
 .(2)اخلالد الذي اليزول أبدا

 

 :الخطاب المسرحي الفرنسي – 3

سينية، أما يف اخلطاب املسرحي الفرنسي احلديث  كثري من التأثر بعاملية الزيارة احل
 أهم مضامني هذه املسرحيات مع أهم املسرحيات، فهي:

 

 

 التراحم مع الالصديق كما في الصديق:  - أ

 إن أهم املسرحيات اليت تناولت هذا املوضوع هي:

                                                           

 . 72 – 71جدران متهرئة /  (1
 . 177 – 90تنظر : قداسة األمل /  (2
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  [ )ــار متوجــع ـــ )الويت كــراكس( ] Painer geetar)كيت  Laoty[ ل

Cracse :]1999 ،ومن مث الصعود ، تنطل  املسرحية من تكوين العالقات مع األقارب
إىل األباعد إىل أن يبدأ اإلنسان بتقوية الصالت مع اخلال ، وحينما كـان )لـورد توزييـه(    
حياول أن جيد هذه الصالت من خالل حبثه، وتنقيبه يتعرف بالصدفة على رجـل إسـباين   
حسيين، وبينما تتطور العالقة بينهما يوصله: إىل السر )).. بعد أن رأيـت رؤيـا صـادقة    

ن أقودك إىل ماتصبو إليه إنه صديقي احلميم الذي المنـافس لـه بعـد أن رأيـت     قررت أ
 صديقي هذا، وهو يدعوك هلذه الزيارة، وينهي هذا املقطع مبعزوفة كيتارية:

 أنت املعني أنت املعني     

 أنت الروح تتعان  مع العني     

 انت الرجاء للراجني     

 انت العزاء لليائسني     

 انت الصدي  لكـل احملبني  

 .(1) يا سيدي ياحسني...((     

 

   [ )التنقيب عـن حـظ(The pure to chance    )لــ )مـولييش كيتونييـه ]
[Muleash Keatoneehe :]2005     الكاتب شخص شـيعي ينطلـ  مـن القـيم ،

، وهلـذا عكـس هـذه    (2) –كما أشار هو يف مقدمة مسرحيته هـذه   –احلسينية العظيمة 
 مسرحيته هذه، حينما حاول الـربط بـني احلـظ العظـيم، واحلسـني )عليـه       العقيدة يف

 .  (3)السالم(، والعكس مع أي شخص غريه 

                                                           

 . 45 – 44كيتار متوجع /  (1
 . 12 – 7تنظر : التنقيب عن حظ /  (2
 . 210 – 155تنظر : نفسها /  (3
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 [ )أرواح قذرة(Foul,s soules  [ )لـ )نانـا توباكـال ]Nana Topakal :]
القـول أَن   –الذين كـانوا مـن عقائـد خمتلفـة      –، حياول املؤلف من خالل أبطاله 2008

ة، والتقرب من احلسني )عليه السالم( عن طري  زيارته تقريـب للـروح   العقيدة احلسيني
 .(1)املقدسة، وإهالك للروح الشريرة 

 

  [ )ــة ــذور الفتن ــتوري(     The charm rootes)ج ــاليو  ش ـــ  )خ [ ل
[Khaluese Shtoory :]2010   الكاتب ومن خالل زياراته املتتالية، وحبـه لسـيد ،

س التجربة احلسينية  وجعلها الفاعـل األول حلـل   حاول عك (2)الشهداء )عليه السالم( 
 .(3)كل مشكالت هذا اخلطاب املسرحي 

 
 التعمق في الصبر:  - ب

 إن أهم املسرحيات اليت تناولت هذا املوضوع هي:       

 

  [ )ترانيم العم مايكـل(The Maikel,s uncle hymnes    لــ )جونييـه ]
املسرحية كاهن معروف وحمب ، كاتب 1998[: Joneahe Cearteeheسبارتييه( ]

، وهلذا مجع بـني إجيابيـات عقيدتـه النصـرانية،     (4)كبري للحسني )عليه السالم(، وزيارته
والفكر العظيم للحسني )عليه السالم( فعكس كل ذلـك بشـكل تقـين إبـداعي علـى      

 .(5)مسرحيته املذكورة

                                                           

 . 22 – 38تنظر : أرواح قذرة /  (1
 . 9 – 5تنظر : جذور الفتنة /  (2
 . 222 – 22تنظر : نفسها /  (3
 . 175 – 122/  2ينظر مثال : حسينيون معاصرون  (4
 . 121 – 52تنظر : ترانيم العم مايكل /  (5
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 [ً )نساء(Wmen [  ) لـ )جورج كـارلو  ]Jorge Carlouse :]2012 ،
( أثنـاء حاجـة استعصـى عليـه     2005تبصر هذا الكاتب بالعقيدة احلسينية عـام )  لقد

، فاختذ شخصـية العقيلـة   (1) التحصيل عليها فحصل عليها من احلسني )عليه السالم(
 .(2)مركزا مهما يف مسرحيته لتثبيت القيم العظيمة للنساء يف الظروف احلالكة

     

 :الخطاب المسرحي اإلنكليزي – 4

العديد من املسرحيات اإلنكليزية  احلديثة اليت تناصت مـع عامليـة الزيـارة،    ظهرت 
 لعل أهم موضوعاهتا هي:

 

 البقاء لألقوى فكرا: - أ

طرقت مضامني كثري من اخلطابات املسرحية اإلنكليزيـة احلديثـة هـذا املوضـوع،     
 وكان أشهرها هو:

 

 [ )شيطان زاهد(Abandon Devil [ )لـ )زونا زويزي ]Zona zoizea  :]
، الكاتبة علمانية من الدرجة األوىل، وهي التسـم  ألي رأي مضـاد هلـا إىل أن     1991

جاءها احلسني )عليه السالم( يف عامل الرؤيا فغربل كل براثن الشيطان يف نفسها، وحينما 
زارت مرقده ألول مرة أعلنت إسالمها ونذرت نفسها، وأعماهلا املسرحية خلدمة القـيم  

، ويف مسرحيتها اليت بـني يـدينا حاولـت القضـاء علـى الشـيطان       (3)ةاحلسينية العظيم
                                                           

 . 11 – 4تنظر : نساء /  (1
 . 277 – 23تنظر : نفسها /  (2
 . 122 – 111/  3ينظر مثال : حسينيون معاصرون  (3
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الالحسيين يف نفو  كثري من النا  وحتويله إىل املالك احلسيين العظـيم يف األرض، ويف  
 .(1)السماء

 

  [ )صحارى تعش  اجلفـاف(Drayness,s love wilddes   لــ )مـورتن ]
احلياة بدون سيد الشـهداء  ، وفيها يطرح الكاتب أَن 1995[:  Murten Alenألن( ]

 .(2)هالك ال حياة معه، والعكس بالعكس –خاصة بزيارته  –

 

 اإلفادة من حكم الحكماء: - ب

 وردت جمموعة من املسرحيات اإلنكليزية احلديثة متضمنة هذا املعىن، وأمهها: 

 

  [ ) أفالك تتـرن(Totter,s orbittes   [ )لــ )جـاين لـوك ]Jany Look :]
مسرحيته بعد أن زار العراق، وتشرف بزيارة احلسيـن )عليه  ، كتب هذا الكاتب1992

، واملـــسرحية تعكــس كيــف أن القلــ  العــاملي هــو البســبب احلــروب،  (3) الســالم(
 .(4)والاخلالفات، لكن بسبب العزوف عن اتباع املنهج احلسيين يف احلياة

 

  [ )صـبيان(Boise's   [ )لــ )جوكـو مريكـو ]Jokoo Mercoo :]1999 ،
تب تناصا مع الزيارة احلسينية، ويدلل على قيمة هذه الزيـارة يف إقامـة القـيم    يطرح الكا
 .(5)العظيمة

 
                                                           

 . 344 – 33تنظر : شيطان زاهد /  (1
 . 155 – 22تنظر : صحارى تعش  اجلفاف /  (2
 . 22 – 4تنظر : أفالك تترن  /  (3
 . 199 – 24تنظر : نفسها /  (4
 . 279 – 33تنظر : صبيان /  (5
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 :الخطاب المسرحي الروسي – 5

تضمنت كثري من املسرحيات الروسية احلديثة عاملية الزيـارة احلسـينية، أَمـأ أهـم     
 موضوعات هذه املسرحيات و هي:

 

 القوة اإليمانية:  - أ

 الروسية احلديثة اليت طرحت هذا املوضوع، هي:ومن أهم املسرحيات 

 

 [ )عيــون ســليمة(Good eyes[ )لـــ )زينوبيــا يلياســيه ]Zenowbya 

Pelyacehe :]1995    1990، الكاتب من املستبصرين بالعقيدة احلسـينية مـن عـام 
، (1)حينما زار احلسني )عليه السالم( فأبرأه من مرض عضال كان يأكل حياته شيئا فشيئا

لة مخسة أعوام يف بيته كتب لنا هذه املسرحية اليت جعل فيها مقام احلسني )عليه وبعد عز
 .(2)السالم( بعد اهلل تعاىل يف القضاء على املعضالت العويصة

 

  [ )الرجل املـزنه(The good man   [ )لــ )شـونازا شـويت ]Shownaza 

Showty :]1997   بيتـه  ، كانت املسرحية هي سرية للحسني )عليه السالم( مـع أهـل
)عليه السالم(، وأصحابه )رضوان اهلل تعاىل عليه(، ومن مث عكـس هـذه السـرية علـى     

 .(3) الوضع احلديث عن طري  زيارة احلسني   )عليه السالم(

 
                                                           

 . 87 – 27/  2ينظر مثال : حسينيون معاصرون  (1
 . 177 – 8تنتظر : عيون سليمة /  (2
 . 225 – 9تنظر : الرجل املزنه /  (3



﴿513﴾ 
 

 الفكر الفلسفي المتقدم: - ب

 من أهم املسرحيات اليت تضمنت هذا املوضوع هي:  

 

    [ )نـار النهايـة(The end,s faier  [ )لــ )أنطونيـو الك ]Antonuow 

Lak :]1999     يعد الكاتب من املستبصرين بالعقيـدة احلسـينية بعـد أن زار احلسـني ،
، فقرر كتابة هذه املسرحية اليت سرد فيهـا فلسـفة الفكـر    (1))عليه السالم( وحتقي  طلبه

احلسيين الذي حيق  املعجزات ملن يتبعه: ))... احلسني أنقذين، احلسني جعلـين مفكـرا،   
 .(2) إنسانا، كذلك احلسني أخرجين من الظلمات إىل النور...((احلسني جعلين 

 

 [ )ــوال ــا ســريكش( ] Monies)أم ـــ )نوناس [:  Nonasa Searkesh[ ل
، كانت الكاتبة يف سـالف حياهتـا تـؤمن بـالفكر املصـلحي فالشـيء يكـون إال        2012

رأت  باملصلحة، وال تأخذ شيئا إال مبقابل، وكذلك اآلخر فال شيء بـال مصـلحة إىل أن  
، داحضـة فكرهـا السـاب ،    (3)احلسني )عليه السالم(، من خالل زيارته فاعتنقت فكـره 

 .(4)وكانت املسرحية هذه هي من أول أعماهلا اليت طبقت فيها النظرية احلسينية

 

  

                                                           

 . 183 – 177/  1ينظر مثال : حسينيون معاصرون  (1
 . 288 – 55نار النهاية /  (2
 . 10 – 2تنظر : أموال /  (3
 . 228 – 15تنظر : نفسها /  (4
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 النتائج

 ويف هناية هذا البحث املتواضع نصل إىل أهم نتائجه، وهي:

 

تضـمنته مـن فكـر حسـيين أهـم أثـر للزيـارة        تعد املسرحيات الغربية احلديثة مبا  .1
 احلسينية على الفكر العاملي.

شكلت كل من املسرحيات األملانية، واإلسبانية، والفرنسية، واإلنكليزية، والروسية  .2
 .حصة األسد يف التأثر العاملي مع الزيارة احلسينية

 

 

 ملخص البحث باللغة اإلنكليزية :

 

1. The very effect (The Husaeny tour) are cover to the 

new east,s dramas to Husaen,s themes. 

2. The Jerman,s drama , The Spainy , The Francy , The 

Englishy & Rusian are much to dramas are covving 

The Husaeny tour worledy. 
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 ( المصادر والمراجع) قائمة 

 

 المصادر والمراجع العربية : .1

 

  اآلداب احلديثة يف األحاديث الشريفة / د . كامل حممود / دار الغرب اإلسالمي– 
 . 2002/  1بريوت / ط

  1بريوت / ط –اإلبداع املسرحي يف كليلة ودمنة /  د  . عالء نافع / دار الفكر  /
2008 . 

  2000/  1بريوت / ط –أبعاد النص / د . سحر رستم / دار الفكر . 

 1بريوت / ط –رحية / د . حممد ولد حممد / دار الثقافة أبعاد النظرية املس  /
2000   

  لورا بوب / ترمجة : سعدون رفيع / دار الغرب  -مسرحية  –أبواب اهلل /
 . 2012/  1بريوت / ط –اإلسالمي 

  جوجلانيف فريوتوف / ترمجة : د . إليا  محص / دار  -مسرحية  –األبواب /
 . 2012/  1بريوت / ط –الفكر 

 مايكل لينسن / ترمجة : د . وحيد رافع / دار  -مسرحية  –نحة اخللود أج /
 . 1988/  1بريوت / ط –احلداثة 

   2011/  1/ كوكي كارك / تونس / ط -مسرحية  -أخطار . 

  2011/  1/ مانسي مونر / تونس / ط -مسرحية  –أرض من ذهب . 

  1997/  1ريوت / طب –/ نانا توباكال / دار اآلداب  -مسرحية  –أرواح قذرة . 

   2010/  1بريوت / ط –/ جاين لوك / دار الفكر  -مسرحية  –أفالك تترن . 

  2015/  1/ نوناسا سريكش / تونس / ط -مسرحية  –أموال . 
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  / برامج احلضارة يف اخلطاب التأويلي / د . كارلس لويب / ترمجة : د . حيىي حسين
 . 1997/  1بريوت / ط –دار الثقافة 

 لوزيار شيكاكو / ترمجة : د . عفاف رمضان / دار   -مسرحية  –ت السيادة برقيا /
 . 2010/  1بريوت / ط –ابن سينا 

  أورانسو شيوتيه / ترمجة : د . عماد أمحد / دار الغرب  -مسرحية  –بطل األمم /
 . 2009/  1بريوت / ط –اإلسالمي 

  1بريوت / ط –البعد النفسي يف كتاب اهلل / د . عائدة عبد الرمحن / دار ابن سينا 
 /2012 . 

  1982/  1بريوت / ط –تاريخ املسرح احلسيين / د . علي أبو قاسم / دار املفيد . 

  تاريخ املسرح الشرقي / د . كارل مولر / ترمجة : د . علي قصب / دار اآلداب– 
 . 1994/  1بريوت / ط

 1989/  1بريوت / ط –سيس املسرح / د . حامد جليل / دار احلداثة تأ . 

  1بريوت / ط –/ جونييه سبارتييه / دار الثقافة   -مسرحية  –ترانيم العم مايكل 
 /1990 . 

  ثكونسي روبرت / ترمجة : سوزان عادل / دار  -مسرحية  –ترويض احملبة /
 . 1993/  1بريوت / ط –الكتب العلمية 

 يات الطبية يف الفكر اهلندسي / د . سوريال جونيت / ترمجة : د . ليلى التداول
 . 1993/  1بريوت / ط –عَساف / دار املنتدى 

   1992/  1/ مولييش كيتونييه / اجلزائر / ط -مسرحية  -التنقيب عن حظ . 

  مونايل جون / ترمجة : عبد الواحد أمحد / دار  -مسرحية  –تيار الدعوات  /
 .  2000/  1وت / طبري –الفكر 

  1بريوت / ط –التيار املسرحي يف أخبار جحا / د . أمحد مجيل / دار الفكر  /
2000 . 

  2003/  1بريوت / ط –/ بولز يان / دار الفكر  -مسرحية  –جدران متهرئة . 

  2002/  1/ خاليو  شتوري / عمان / ط -مسرحية  –جذور الفتنة . 
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 1قم املقدسة / ط –قاسم / دار املرتضى  حسينيون معاصرون / د . حممود علي  /
2014 . 

  جامعة  –احلوار يف الشعر اجلاهلي / د . علي أبو عادل ) جملة كلية اآلداب
 ( . 1987 – 1ع  –اإلسكندرية 

  اخلطاب الفلسفي يف القرآن الكرمي / د . ليلى عماد ) جملة الفصول األربعة الليبية
 ( . 1992 – 1ع –

  2013/  1/ شونازا شويت / اجلزائر / ط -مسرحية  –الرجل املزنه . 

  بريوت  –/ كوبل جاين / ترمجة : جمدي سامل / دار الغد  -مسرحية  –رؤى سوزانا
 . 1997/  1/ ط

  بريوت  –الزمان واملكان واحلدث يف القرآن الكرمي / د . هادي حممود / دار التراث
 . 1978/  1/ ط

  رك كوبس / ترمجة : كنعان رحيم / دار / ما  -مسرحية  –شباب الشيخوخة
 . 1995/  1بريوت / ط –التربية 

  2007/  1بريوت / ط –/ كارت تونيب / دار النهار  -مسرحية  –شفرة احلكمة 
. 

  زونا زويزي / ترمجة : كمال حبيب / دار الفكر  -مسرحية  –شيطان زاهد /
 . 1998/  1بريوت / ط –اإلسالمي 

  2012/  1و مريكو / تونس / ط/ جوك -مسرحية  –صبيان . 

  مورتن ألن / ترمجة : سهى مجيل / دار  -مسرحية  –صحارى تعش  اجلفاف /
 . 2008/  1عمان / ط –عمار 

   سوزانا تونييه / ترمجة : د . عالء كمال الدين / دار  -مسرحية  –صوت متدف /
 . 1998/  1بريوت / ط –الفكر اإلسالمي 

  لوكانس شويت / ترمجة : سالمة عبد املعطي / دار   -مسرحية  –صومعة السماء /
 . 1991/  1بريوت / ط –الشروق 

  لورد جوينتس / ترمجة : د . أمحد سعيد / دار احلداثة  -مسرحية  –عب  روحي /
 . 1992/  1بريوت / ط –
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  العقيدة والفكر / د . أوملار روين / ترمجة : د . عز الدين حممد ، و د . صالح عالء
 . 2011/  1بريوت / ط –دار املفيد  الدين /

  زينوبيا يلياسيه / ترمجة : سامل سرحان / دار احلداثة  -مسرحية  –عيون سليمة /– 
 . 1990/  1بريوت / ط

   دون لوك /  ترمجة : طاهر حميي الدين / دار  -مسرحية  –فضاءات الفردو /
 . 2008/  1بريوت / ط –احلداثة 

  2003/  1بريوت / ط –فلسفة النص / د . إميان طه / دار الثقافة  

  1بريوت / ط –الفن السمعي يف اخلطاب القرآين / د . جالل حمسن / دار اآلداب 
 /2010 . 

  الفنون اإلبداعية احلديثة يف خطاب هنج البالغة / د . مجال الدين يوسف / دار
 . 2014/  1املغرب / ط –توبقال 

  2002/   1بريوت / ط –الفنون العربية القدمية / د. عادل سرحان / دار احلداثة . 

  كارترز جريار / ترمجة : د . صالح ناصف / دار  -مسرحية  –يف سبيل اآلخرين /
 . 1994/  1بريوت / ط –النهار 

  فورت خورختا  / ترمجة : د . نادية عارف / دار  -مسرحية  –قداسة األمل /
 . 2009/  1وت / طبري –الفكر 

  جوين كيبس / ترمجة : هالة نور / دار الفجر   -مسرحية  –قراءات إنسانية /– 
 . 1992/  1بريوت / ط

   جونسان مينمان / ترمجة : د . عبد اهلل فاهم / دار  -مسرحية  –قناديل الطري /
 . 2010/  1بريوت / ط –النضال 

  ة : د . عوين حكمت / دار / هوريت بيكو / ترمج -مسرحية  –قيادات املوت
 . 1999/  1بريوت / ط –بريوت 

  1بريوت / ط –/ الويت كراكس / دار الفكر  -مسرحية  –كيتار متوجع  /
1988. 

  1991/  1بريوت / ط –اللون يف القرآن الكرمي / د . غالب حسني / دار الفكر . 

  2000/  1بريوت / ط –املسرح الفلسفي / د . عالء سامي / دار الفكر . 
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  1992/  1بريوت / ط –املسرح يف الشعر القدمي / د . كمال سعيد / دار احلداثة. 

  كويف تيساك / ترمجة : د . حممود فهمي / دار  -مسرحية  –مغامرات ظالمة /
 . 2010/  1بريوت / ط –اآلداب 

  2012/  1/ أنطونيو الك / اجلزائر / ط -مسرحية  –نار النهاية . 

  2002/  1بريوت / ط –جورج كارلو  / دار الفارايب /  -مسرحية  –نساء . 

  / نص مسرحي لرجل من واسط يف القرن الثالث اهلجري / د . عبد األمري الورد
 . 1999/  2بغداد / ط –دار الشؤون الثقافية العامة 

  بريوت /  –النص املتثاقف / د . ثورتاز شونسي / ترمجة : حافظ كمال / دار الفكر
 . 2010/  1ط

  جامعة  –النظرية املسرحية يف ألف ليلة وليلة / د . عادل فهمي ) جملة كلية اآلداب
 ( . 1998 – 1ع –اجلزائر 
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 المقدمة: 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َكلَِّت اْلَأْلُسُن َعْن َغاَيـِة ِصـَفِتِه، َو اْلُعُقـوُل َعـْن ُكْنـِه َمْعِرَفِتـِه، َو       
ِلَخْشَيِتِه، َو اْنَقاَد ُكـل  َعِظـيم  ِلَعَظَمِتـِه، َفَلـُه     َتَواَضَعت اْلَجَباِبَرُة ِلَهْيَبِتِه، َو َعَنِت اْلُوُجوُه 

 اْلَحْمُد ُمَتَواِترًا ُمتَّس قًا، َو ُمَتَواِليًا ُمْسَتْوِسقًا، َو َصَلَواُتُه َعَلى َرُسوِلِه َأَبدًا، َو َسَلاُمُه

 اهتدى.، على آل بيته أئمة اهلدى، وأصحابه النجبا، ومن اداهم َداِئمًا َسْرَمدًا

 وبعد: 
فقد أطبقت اجلهالة على األرض، وخيمت الظلمات على البالد، وانتشـر الشـرك   
والضالل واالبتداع يف الدين، وخفي منار احل  واهلـدى، وذهـب الصـاحلون مـن أهـل      
العلم فلم يب  سوى قلة قليلة ال ميلكون مـن األمـر شـيئًا، واختفـت السـنة وظهـرت       

هواء، وأضحى الدين غريبًا والباطل قريبًا، حىت  الناظر البدعة، وترأ  أهل الضالل واأل
إىل تلك احلقبة السوداء املدهلمة ليقطع األمل يف اإلصالح، ولكن اهلل عـز وجـل قضـى    

، وكان من رمحته تبـارك وتعـاىل اـذه    (صلى اهلل عليه وآله) حبفظ دينه وكتابه وسنة نبيه
أن يكـون لإلمـام    ..( وسالمه عليهصلوات اهلل)األمة كما أخرب بذلك الصادق املصدوق 

شأنا يف هذه األمة ومنارا للح . فهـذا حبـث مجعنـا أصـوله مـن      ( عليه السالم)احلسني 
مصادر الشريعة واألدب يتعل  بالزيارة االربعينية والبعد الفقهي واحلضاري هلـا، لنـبني   

منبثـ  مـن    (المعليه الس)ونوض  حقائ  هذه الزيارة ودالالهتا، وأن هنج  اإلمام احلسني 
ولنكشف عن أسرار  ( صلى اهلل عليه وآله)هدي التزنيل العزيز، وهدي الرسول الكرمي  

وصفات اإلمام وسجاياه وأثرها على أتباعه، واحلمـد هلل الـذي جعـل صـحيفة اإلمـام      
مـرآة ملشـاهدة اآلثـار امللكوتيـة يف الفكـر والتربيـة، ألنـه تـرىب          (عليه السالم)احلسني 

ى أكمل بشر الربية، وأفضل النفـو  القدسـية أيب القاسـم حممـد قاسـم      واستضاء  عل
موائد املواهب الربانية عليه الصالة والسالم، ومنبع رحيـ  الفيـوض السـبحانية، وآلـه     
الوارثني املقامات العلية املكرمني بكراماته اخلفية واجللية، فالشكر هلل سبحان الذي أنعم 

اذا املوروث من بيت النبوة. وهذا البحث مـوجز يف   (عليه السالم)على اإلمام احلسني 
صفحاته، مسهب يف عطاءه،  وذلك  للتدبر يف صورة واضحة جلية عن البعد احلـداثي  
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واحلضاري للزيارة االربعينية واملناقب اهلالية  لإلمام املقـدام صـاحب النسـب الرفيـع     
تفرقـت يف   ميـدة مـا  ، وهو الذي  اجتمعت فيه من الصفات احل(عليه السالم) احلسني

غريه من األقران واآلل واألصحاب من حيـث السـرية والشخصـية والنسـب  والعلـم      
واملزنلة والشجاعة واجلود والكرم والفصاحة والبالغة واملكانة الرفيعة  اليت كان ميتاز اا، 

والوقـوف علـى روافـد     وهلذا أفردنا املبحث االول للحديث عن هذه الشخصية الفذة..
لشرعية والتربوية املستمدة من مالم  بيئته اليت عاش فيهـا وهـي مكـان مهـبط      علومه ا
 االمام احلسني.. نسبه  ومناقبه من أسرار الوجود. عليه السالم(وامسيناه:)الوحي 

أما املبحث الثاين: فتناول الزيارة االربعينية مـن املنظـور الفقهـي واللغـوي، وفيـه      
 مطلبان: 

 االربعينية.املطلب االول:  الزيارة 
  .ونّص الزيارة املطلب الثاين:  حكم زيارة االربعني

 
 املبحث الثالث: فتناول الزيارة االربعينية من منظور حداثي، وفيه مطلبان:  أما

 .املطلب االول:  ملسات حضارية منبثقة من الزيارة االربعينية
النتـائج الـيت توصـلنا     ، مث اخلامتة وأهمةاملطلب الثاين:  خواطر من الزيارة االربعيني

 واحلمد هلل يف البدء واخلتام. إليها.
 الباحثان   
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 المبحث األول

 االمام الحسين.. نسبه  ومناقبه من أسرار الوجود

هو احلسني بن علي بن أيب طالب بن هاشم بن عبد مناف بن قصـي   نسبه وكنيته:
يف عدة مواضع من  بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وقد تكرر هذا النسب 

كتب السرية والتراجم واسم أيب طالب عبد مناف واسم عبد املطلب شيبة واسم هاشـم  
عمرو وأم علي بن أيب طالب فاطمة بنت أسد بن هاشـم بـن عبـد منـاف وكانـت أول      
هالية تزوجها هالي وهي أم سائر ولد أيب طالب وأم احلسني بن علـي بـن أيب طالـب    

أمها خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي وكانت فاطمة بنت رسول اهلل و
خدجية تكىن أم هند وكانت فاطمة تكىن أم أبيها ذكر ذلك قعنب بن حمرز قال حدثنا أبو 
نعيم عن حسني بن زيد عن جعفر بن حممد عن أبيه وكـان علـي بـن أيب طالـب مسـى      

ه حربا فسـماه رسـول اهلل   احلسن حربا فسماه رسول اهلل احلسن مث ولد له احلسني فسما
قال علي بن أيب طالب  كنت رجال أحب احلرب  :وعن سامل بن أيب اجلعد قال (1)احلسني

فلما ولد احلسن مهمت أن أمسيه حربا فسماه رسول اهلل احلسن فلما ولد احلسني مهمت 
 (2)ما بامسي ابين هارون شرب وشبري ماأن أمسيه حربا فسماه رسول اهلل احلسني مث قال مسيته

عليـه  )وورد يف علـي  واحلسني  من رسول اهلل كالضوء من الضوء، والذراع من العضد.
من أنه أخو النيب ونفسه، وانه خري النا  مـن بعـده، وزوجتـه خـري النسـاء،       ( السالم

 ونسلهما خري نسل، و )احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة( فيعم كل نيب مـات يف 
شبابه )وكل أهل اجلنة شباب( و )علي مين وأنا مـن علـي( و )حسـني مـين وأنـا مـن       
حسني(وما يدريك أن لو كانت النبوة باقية مستمرة لكانت النبوة يف هؤالء متسلسلة فما 
قصروا عنها إال ملانع يف احلكمة اإلهلية العامة ال لقصور يف استعداد هؤالء خاصـة، واهلل  

بنت رسول  (عليها وعلى أبيها السالم)وألمه فاطمة الزهراء البتول  أعلم حبقائ  األمور.
اهلل )صلى اهلل عليه وآله( الفضل الكبري على نساء العاملني وهذه أبيات رقيقة وعذبة قاهلا 

                                                           

   .1/333: اإلصابة: ينظر( 1
 وأسـد ، 1/378: االستيعاب (27/ 1( ألف حديث يف املؤمن )238/ 1أوائل املقاالت )جملد واحد( ) : ينظر( 2

  .1/332: واإلصابة، 8/152: والنهاية والبداية، 2/19: الغابة
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ولقد أجاد وأفـاد يف   عليها السالم(: )حممد إقبال يف قصيدته العصماء يف السيدة فاطمة 
 بيان سر وجوده: 

ــي   ــب املس ــرية  نس ــرمي س ــىن مل  ب
 

ــدى ذكر   ــول امل ــى ط ــت عل ــاابقي  ه
 

ــالع    ــالث مط ــرف يف ث ــد يش  واجمل
 

ــا    ــا أعالهـ ــة فمـ ــد فاطمـ  يف مهـ
 

 هي بنت من هي زوج من هـي أم مـن  
 

ــا   ــار أباهـ ــداين يف الفخـ ــن ذا يـ  مـ
 

 ىهي ومضة من نور عـني املصـطف  
 

ــداها    ــروم ه ــعوب إذا ت ــادي الش  ه
 

ــه   ــام بروح ــر الني ــظ الفط ــن أيق  م
 

 بعــــد البلــــى أحياهــــاوكأنــــه  
 

ــدة   ــاة جديـ ــاريخ احليـ ــاد تـ  وأعـ
 

ــا    ــد حاله ــرائس يف جدي ــل الع  مث
 

ــدوة  ــات وقـ ــوة لألمهـ ــي أسـ  هـ
 

ــا    ــنري خطاهـ ــر املـ ــم القمـ  يترسـ
 

 جعلت من الصرب اجلميـل غـذاءها  
 

 (1)ورأت رضى الزوج الكرمي رضـاها  
 

 

 وقال الشاعر:  هي بنت َمْن هي أم َمْن من ذا يساوي يف األنام عالها
ــل    ــرف مرس ــو أش ــا فه ــا أبوه  أم

 

ــا    ــد رّباهـ ــد قـ ــل بالتوحيـ  جربيـ

 

ــه   ــْل عنــ ــيُّ زوٌج ال تســ  وعلــ

 

ــا    ــه تيَّاه ــدا بيمين ــيٌف غ ــوى س  س

 

ويكىن احلسني أبا عبد اهلل السبط رحيانة النيب )صـلى اهلل عليـه وآلـه( وهـو سـيد      
َسـيَِّدا َشـَباِب َأْهـِل    شباب أهل اجلنة لقوله )صلى اهلل عليه وآله(: }اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن 

  .(2)اْلَجنَِّة{

                                                           

  .(1/  218) -موسوعة الشعر اإلسالمي ( 190/  1) -سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ( 1
 -بريوت – التراث إحياء دار طبع( هـ423) القرطيب النمري الرب عبد نبال : األصحاب معرفة يف االستيعاب( 2

 احلسن أيب األثري بن الدين لعز: الصحابة معرفة يف الغابة أسد ،378،ص1ج(، هـ1328) سنة األوىل الطبعة
 أمحد وحممد البنا إبراهيم حممد حتقي  – مصر – الشعب مطبوعات طبع( هـ230ت) اجلزري حممد بن علي

 بـن  إمساعيـل  الفداء أبو للحافظ:  والنهاية البداية و، 18،ص2ج، تأريخ بدون، الوهاب عبد وحممود عاشور
 بـدون ، العلمـاء  من جمموعة حققه -بريوت – العلمية الكتب دار طبع( هـ774ت) الدمشقي القرشي كثري
 دار طبع( هـ852ت) العسقالين حجر بن أمحد الدين شهاب : الصحابة متييز يف اإلصابة   18،ص2ج،تأريخ
  .332،ص1،ج(هـ1328) سنة األوىل الطبعة -بريوت – العريب التراث إحياء
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 والدته ونشأته ومناقبه:  

باملدينة املنورة طيبة علـى سـاكنها أفضـل الصـالة وأمت      )عليه السالم(ولد احلسني
التسليم، بعد أخيه احلسن )عليه السالم( يف ليال خلون من شهر شعبان املبـارك، وقـد   

 (عليـه السـالم  )اختلف أهل التأريخ والسرية والتراجم  يف حتديد العام الذي ولـد فيـه   
وقيل: ست، وقيل: سبع، وقد فقيل: ولد سنة ثالث للهجرة، وقيل: أربع، وقيل: مخس، 

تزوج سيدنا احلسني )عليه السالم( ثالث  (1)كانت والدته بعد احلسن بسنة وعشرة أشهر
 (2)مرات وتسرى ببعض السراري، وهن كاآليت:  أواًل: الرباب بنت امرئ القيس الكلبية

وهي أم ابنته سكينة، ومحلت إىل الشـام فـيمن محـل مـن أهلـه، مث عـادت إىل املدينـة،        
صـلى اهلل  ) فخطبها األشراف من قريش، فقالت:  ما كنت ألختذ محـوًا بعـد رسـول اهلل   

وبقيت بعده سنة مل يظلها سقف بيت حىت بليت وماتت كمدًا، وقيـل:  إهنـا    (عليه وآله
ثانيـًا: مـرة بنـت عـروة بـن       أقامت على قربه سنة وعادت إىل املدينة فماتت أسفًا عليه.

ثالثًا: أم إسحاق بنت طلحة  (3)ابنة أيب مرة بن عروة الثقفيمسعود الثقفي، وقيل: ليلى 
رابعًا: أم ولد وامسها سالفة بنـت يزدجـرد بـن شـهريار بـن      ( نفسه املصدر)بن عبيد اهلل

غنمها املسـلمون يف القادسـية فهـي     وهي من السبايا اليت (4)كسرى آنو شروان بن قباذ
احلسني )عليه السـالم( فكـانوا سـتة    وأما أوالد  (5)إحدى بنات كسرى. خامسًا: قضاعة

القيس الكلبية  أمرئيت الذكور:  أواًل: عبد اهلل )عليه السالم( أمه الرباب بنت وهم كاآل

                                                           

وكانـت   0(1/332: واإلصـابة ، 8/152: والنهايـة  والبداية، 2/19: الغابة وأسد، 1/378: االستيعاب: ينظر( 1
احلسني باملدينة املنورة على ساكنها أفضل الصالة وأمت التسليم إىل أن خرج مع أبيه عليهما السـالم إىل  إقامة 

 الـدين  بعـز  امللقـب  اجلـزري  األثـري  البـن : التأريخ يف الكامل و، 3/300: التأريخ يف الكامل: ينظرالكوفة )
 وسري، العلماء من خنبو حتقي ( م1980) سنة الثالثة الطبعة -بريوت – العريب الكتاب دار طبع( هـ230ت)

 سري و 0 2/219: واجلوهرة األرنؤوط، شعيب حتقي ( هـ1414) سنة الثانية الطبعة، 3/303: النبالء أعالم
   .أبو أمحد بن محد: النبالء أعالم

  .2/223: واجلوهرة، 3/302: التأريخ يف الكامل: ينظر( 2
   .2/223: اجلوهرة: ينظر (3
 بـن  مـؤمن : )صلى اهلل عليـه وآلـه(   املختار النيب بيت آل مناقب يف األبصار نور و، 138: األبصار نور: ينظر( 4

  .تأريخ بدون، -بريوت - العريب التراث إحياء دار طبع(، هـ1322ت) الشبلنجي مؤمن بن حسن

  3/321: النبالء أعالم وسري، 3/302: التأريخ يف الكامل: ينظر( 5



﴿517﴾ 
 

ثانيًا: علي األكرب )عليه السالم( أمه ليلى بنت  (1)ومل يعقب، قتل مع أبيه يف وقعة كربالء
جعفر )عليه السالم( أمه قضاعة  ثالثًا: (2)أيب مرة بن عروة الثقفي قتل مع أبيه ومل يعقب

علي األصغر، وهو زين العابدين وأمه أم ولد سالفة  رابعًا: (3)مات يف حياة أبيه ومل يعقب
الفارسية معروفة النسب كانت من خريات النساء، زوجها ابنها علي بن احلسني )عليـه  

ابدين ذرية كثرية السالم( بعد استشهاد احلسني )عليه السالم(  من زبيد مواله، ولزين الع
أما بنات سيدنا احلسني )عليه السالم( فكن (4)فليس للحسني)عليه السالم( عقب إال منه

سـنة سـبع   ويف ، (5)سكينة، وأمها الرباب بنت امرئ القيس الكلـيب  ثنتني فقط: األوىل:
عشرة ومائة توفيت السيدة سكينة بنت احلسني بن علي بن أيب طالب رضـي اهلل تعـاىل   

وسكينة لقب هلا الثانية: فاطمة، وأمها  وقيل امسها أمينة وقيل أميمة وهو الراج ،عنهم، 
لقد كانت صفات  سيد العابدين وإمـام املوحـدين    أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد اهلل.

رضي )مامنا احلسني بن علي بن أيب طالبوقبلة أهل احل  على اليقني يف زمانه، موالنا وإ
.  وروى سعيد بن راشد، عن يعلى بـن مـرة قـال: مسعـت     (2)نربا  للمحبني( اهلل عنه

يقول: حسني مين وأنا من حسني، أحب اهلل من أحـب   (صلى اهلل عليه وآله)رسول اهلل 
 عليهما السالم()حسينا، حسني سبط من األسباط(. ومر احلسني بن علي بن أيب طالب 

د نثروا كسرا على األرض بقوم من املساكني الذين يسألون النا  على قارعة الطري  وق
فقال:  نعم  (صلى اهلل عليه وآله)يف الرمل وهم يأكلون فقالوا هلم الغدا يا بن رسول اهلل 

إن اهلل ال حيب املتكربين فزنل وقعد معهم وأكل مث سلم عليهم وركب فقال قد أجبتكم 
جلـس  فأجيبوين فقالوا نعم فوعدهم وقتا معلوما فحضروا فقدم إليهم فـاخر الطعـام و  

وعن  احلسني بن علي بن أيب طالب قال قال علـي بـن أيب    .(7)يأكل معهم رضي اهلل عنه

                                                           

  .3/321: النبالء أعالم سري: ينظر( 1
  .138: األبصار ونور، 3/321: النبالء أعالم سري: ينظر( 2
مـرآة اجلنـان وعـربة اليقظـان يف معرفـة       0بعدها وما 2/223: واجلوهرة، 3/321: النبالء أعالم سري: ينظر( 3

  .(112/  1) -حوادث الزمان 
  .1/322: واإلصابة  ،3/303: النبالء أعالم وسري، 3/300: التأريخ يف الكامل:  ينظر( 4

  .2/223: واجلوهرة، 1/332: واإلصابة، 3/303: النبالء أعالم سري: ينظر( 5

  .2/211، إعالم الورى بأعالم اهلدى ( 2
 .(90/  1) -جالء األفهام  (7
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 (1)قال رسول اهلل إن البخيل الذي إذا ذكـرت عنـده مل يصـل علـي     (عليه السالم)طالب 
 عليهمـا )عن أيب روح األنصاري، قال: كان من دعاء احلسني بن علـي بـن أيب طالـب    و

الرغبة يف اآلخرة حىت أعرف صدق ذلك يف قليب بالزهـادة مـين   اللهم ارزقين )): (السالم
يف دنياي. اللهم ارزقين بصرا يف أمر اآلخـرة حـىت أطلـب احلسـنات شـوقا، وأفـر مـن        

يف مناجاة اهلل بذنويب طالبتك بعفـوك،   (رضي اهلل عنه)أدب احلسني  ،(2)((السيئات خوفا
دي إن احلسـنات لتسـرك،   ولو حبستين مع اخلـاطئني ألخـربهتم جبـودك وكرمـك، سـي     

ــا يســرك،  والســيئات ال تضــرك، ــبين م ــم    فه ــا أرح ــا ال يضــرك، ي ــين م واعــف ع
وهنا لنا مع  ،(3)الرامحني...فنظرت فإذا هو احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما

( صلى اهلل عليه وآله)هذه املناجاة وقفات: روى ابن هليعة، عن أيب عوانة  رفعه إىل النيب 
قال رسول اهلل: )إن احلسـن واحلسـني شـنفا  العـرش، وإن اجلنـة قالـت: يـا رب        قال: 

أسكنتين الضعفاء واملسـاكني؟ فقـال اهلل هلـا: أال ترضـني أين زينـت أركانـك باحلسـن        
وعن يعلى بن مزة العامري قال:  خرجنا  (4)واحلسني، قال: فماست كما متيس العرو 

فمشى  دعوا له، فإذا احلسني مع الصبيان يلعب، اىل طعام (صلى اهلل عليه وآله) مع النيب
صـلى اهلل عليـه   )أمام القوم مث بسط يده، فطف  الصيب يفر هاهنا مرة وهاهنا مرة والنيب 

يضحك حىت أخذه، فجعل إحدى يديه حتت ذقنه واألخـرى حتـت قفـاه، مث قنـع      (وآله
أحـب اهلل مـن    فوضع فاه على فيه )فقبله( وقال: حسني مين وأنا مـن حسـني،   (5)رأسه

. )أخرجه أبـو حـامت وسـعيد بـن منصـور(.      (2)أحب حسينا، حسني سبط من االسباط
مين وأنـا منـه،    ىل احلسنيإأشار يل -وأخرج احلريب، عن الرباء بن عازب مرفوعا:  هذا 

)حسني مين وأنا من حسني(  :وهذا حيرم عليه ما حيرم علي. وعنه )صلى اهلل عليه وآله(
وقد قضى احلسـني جماهـدًا عنـدما رأى أن     .يدا شباب أهل اجلنة(و)احلسن واحلسني س

الرذيلة استولت على الفضيلة واملادية على الروحية والعدالة ذبيحة واحل  صـريع وقـد   

                                                           

 .(481/  1) -الزهد  (1

 .1/332:واإلصابة، 8/152:والنهاية والبداية (2

 .(214/ 3االرشاد للمفيد ) (3
 .(383/ 3ينابيع املودة لذوي القرىب ) (4
 .رفعه أي: رأسه قنع (5

 سبط من االسباط: أي أمة من األمم من حيث الربكات يف النسل والذرية. (2
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طغى على العامل اإلسالمي اسـتبداد  فنـهض هـو وأهـل بيتـه وصـحبه الغـر امليـامني         
وفضله أكثر مـن أن يـذكر، فهـو      لتصحي  املسار والعودة باإلسالم إىل منابعه األصيلة

: (صـلى اهلل عليـه و آلـه و سـلم    )قال  (:صلى اهلل عليه و آله و سلم)رحيانة رسول اهلل 
فيـه ويف أخيـه    (صلى اهلل عليـه و آلـه و سـلم   )وقال ، (1) )حسني مين وأنا من حسني(

: (له و سلمصلى اهلل عليه وآ)وقال ، (2) :  )مها رحيانتاي من الدنيا((عليه السالم)احلسن 
: (صـلى اهلل عليـه و آلـه و سـلم    )وقـال   ،(3) )احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة(

أعلم النا ، وأعبـدهم،   (عليه السالم)وكان  ،(4) )احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا(
عليه السـالم(، وكـان حيمـل يف    )فقد كان يصلي كل ليلة ألف ركعة كأبيه أمري املؤمنني 

الليايل جرابا من الطعام إىل الفقراء، حىت شوهد أثره بعد قتلـه، وكـان كرميـًا،    كثري من 
: أن أعرابيًا قصده (عليه السالم)ومن كرمه  عظيمًا، حليمًا، وإذا عصي اهلل تعاىل شديدًا.

مستعطيًا، وأنشد فيه: حّرك من دون بابك احللقـة. وأول هـذه الوقفـات: حـب سـيدنا      
لنبوي فلم يؤسس له حمرابا خاصا بل جلس باملسجد شأنه احلسني للمكث يف املسجد ا

شأن أي مسلم. ثانيها: تواضع سيدنا احلسني فلم حيط نفسه حبـر  أو جنـد أو أتبـاع    
ثالثها: توحيد سيدنا احلسني وأدبه مع اهلل، فلم يتوسل إىل اهلل  وهو يناجي ربه باملسجد.

إمنا يتوسـل إىل اهلل بعفـوه    اهلل عنه، بقرابته من الرسول أو بأمه الزهراء أو بأعماله رضي
وكرمه وأمسائه وصفاته. كان احلسني )عليه السالم( رجاًل فاضاًل كثري الصـوم والصـالة   
واحلج، فقد ورد أنه حج ماشيًا مخسًا وعشرين حجة، وكان كثري الصدقة، ويقوم بأفعال 

، فقد أخرج الطرباين عن .وكان احلسني )عليه السالم( كرميًا عند اهلل تعاىل(5)5اخلري كلها
"ال تسبوا عليًا وال أحد من أهـل البيـت، فـإن جـارًا مـن       ، قال:(2)أيب رجاء العطاردي

بلهجيم، قال: أمل تروا هذا الفاس  احلسني بن علي قتله اهلل؟ فرمـاه بكـوكبني يف عينـه،    
                                                           

  .221/ 43حبار األنوار، ( 1
  .28/ 2االرشاد، الشيخ املفيد، ( 2
  .320اخلصال، الصدوق، ( 3
  .30/ 2االرشاد، الشيخ املفيد، ( 4
 0 8/209:والنهاية والبداية، 3/287:النبالء أعالم وسري، 2/21:الغابة وأسد، 1/382:االستيعاب:ينظر (5

، عطـارد  امسـه  :ويقال، اهلل عبد بن :وقيل، متيم بن :وقيل، ملحان بن عمران امسه :قيل، العطاردي الرجاء أبو (2
ــد ــل ول ــرة قب ــدى اهلج ــرة بإح ــنة عش ــاش، س ــة إىل وع ــام خالف ــن هش ــد ب ــك عب ــو املل ــة وه  ثق

 0 4/74:واإلصابة ،4/75:االستيعاب:ينظر0(هـ107ت)
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 ، وكان )عليه السالم( مستجاب الدعوة، فقد جاء فيـه "ملـا خـرج   (7)فطمس اهلل بصره"
احلسني )عليه السالم( من املدينة يريد مكـة، مـر بـأيب مطيـع وهـو حيفـر بئـره، فـذكر         
احلديث، وفيه، فقال له أبو مطيع: إن بئري هذه قد رشحتها هذا اليوم، وما خـرج إلينـا   
يف الدلو شيء من ماء، فلو دعوت اهلل فيها بالربكة، قال: هات من مائها، فأتى من مائهـا  

، أمهـى: أي كثـر   (1)مث مضمض، مث رده بالبئر، فأعذب وأمهـى"  يف الدلو، فشرب منه،
وكان اإلمام  كثريًا ما يتناول آداب العلم وطالب العلم وكانـت لـه، توجيهـات     (2)ماؤها

ووصايا مسددًة موفقة َتْطَرُب هلا األمساع، أدركت أمهية ما يرمي إليه من توجيهات ومعامل 
أخالقهم، وتنفي زغل العلـم عـن طبـاعهم.    وآداب يترىب عليها طالب العلم، لتهذب 

وحبذا أن لو ُجِمَعْت هذه التوجيهات واملعامل املتنـاثرة مـن ثنايـا املؤلفـات واملصـنفات      
وخيصص هلا حبث منفرد، النتظمت منها قطعة أدبية بليغة، وموعظة روحانية رقيقة أمـا  

إنك ترى وال تـرى،  اللهم ))يف صالته كان احلسني بن علي بن أيب طالب يدعو يف وتره: 
وأنت يف املنظر األعلى وإن لك اآلخرة واألوىل، وإن إليك الرجعى، وإنـا نعـوذ بـك أن    

، وكان أيوب السختياين يصلي ام التطوع يف رمضان، وكـان مـن دعائـه:    ((نذل وخنزى
اللهم أسألك اإلميان وحقائقه ووثائقه، وكرمي ما امتننت به من األخالق واألعمـال الـيت   

اا منك حسن الثـواب، اللـهم اجعلـين ممـن يتقيـك، وخيافـك ويسـتحيي منـك         نالوا 
عليه السالم( وعن احلسني بـن  )ويرجوك، اللهم استرنا بالعافية وهذا لب دعاء احلسني 

يقول يود أهل العافية يوم القيامة حني يعطى أهـل   عليهما السالم(.)على بن أىب طالب 
  الدنيا باملقاريض وكذلك نراه متبعا هلدي  البالء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت

                                                           

 – القلـم  دار طبـع  الكانـدهلوي،  يوسـف  حممـد  للعالمـة  :الصـحابة  حياة و، 3/554:الصحابة حياة :ينظر (7
 يف الطـرباين  أخرجـه  واحلديث، دوعة على وحممد العبا  نايف حتقي ( م1983) سنة الثالثة الطبعة -دمش 
 مجـع  و، الصحي  رجال ورجاله 9/292:الزوائد جممع يف واهليثمي(، 2830) برقم 13/112:الكبري املعجم
 – العـريب  الكتـاب  ودار للتراث الريان دار طبع( هـ807ت) اهليثمي بكر أيب بن علي :الفوائد ومنبع الزوائد
    0(هـ1407) سنة -بريوت – القاهرة

: الكربى الطبقات و، 5/145:الكربى الطبقات يف سعد ابن أخرجه واحلديث، 3/223:الصحابة حياة :ينظر (1
 األوىل الطبعـة  -بريوت – صادر دار طبع( هـ230 ت) الزهري البصري اهلل عبد أبو منيع بن سعد بن حممد
 0 3/295:النبالء أعالم سري يف والذهيب 0عبا  إحسان حتقي (  م 1928)  سنة

 املقـري  علـي  بن حممد بن أمحد:للرافعي الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح و، 480:املنري املصباح :ينظر (2
 0تأريخ بدون – مصر – احلليب البايب مصطفى مبطبعة طبع( هـ770ت) الفيومي
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جده الرسول الكرمي حبركاته وسكناته. وللفيلسوف األملاين )ماربني( كتاب مساه )السياسة 
االسالمية( أفاض فيه بوصف استشهاد احلسني، وعد مسريه إىل الكوفة بنسائه وأطفالـه  

نفسه وأبنائه وأحب النـا  إليـه   سريا إىل املوت، وقال:  مل يذكر لنا التاريخ رجال ألقى ب
يف مهاوي اهلالك إحياءا لدولة سلبت منه، إال احلسني، ذلك الرجل الكبري الذي عـرف  

عليـه  ). وكـان للحسـني   (1)كيف يزلزل ملك األمويني الواسع ويقلقل أركـان سـلطاهنم  
قبه مناقب كثرية وذلك لفعله الكرمي والعمل احلر الذي مل يفتخر به ومن أجل منا(السالم

من سرته إىل كعبه وروى أن الرسول الكرمي:  (صلى اهلل عليه وآله)أشبه اخلل  بالنيب  أنه
صـلى اهلل عليـه   )َتَرق عنَي بقه. فرقى الغالم حىت وضع قدميه على صـدر رسـول الّلـه    

صلى اهلل عليه وآله(فمه وأدخل فـاه يف فيـه مث قـال لـه رسـول      )، ففت  رسول الّله (وآله
: افت  فاك، مث قبله، مث قال:  اللهم، إين أحبه فأحبه وأحب مـن  (عليه وآله صلى اهلل)الّله
عليه السالم(عن عبد اهلل بن جني عن أبيه: "أنه سافر مع علي بـن  ).  ومن مناقبه (2) حيبه

وهو منطل  إىل صفني فنادى علـيٌّ:   ىأيب طالب وكان صاحب مطهرته فلما حاذى نينو
بد اهلل بشط الفرات. فقلت: مـاذا يـا أبـا عبـد اهلل؟ فقـال:      اصرب أبا عبد اهلل اصرب أبا ع

وعيناه تفيضان فقلت: يا نيب اهلل ما لعينيك  -)صلى اهلل عليه وآله( -دخلت على النيب 
تفيضان أغضبك أحد؟ قال:  بلى قام من عندي جربيل قبل قليل فحـدثين أن احلسـني   

لت: نعم فمد يده فقبض قبضة يقتل بشط الفرات. قال: فهل لك أن ألك من تربته؟ فق
من تراب فأعطانيها فلم أملك عيناي أن فاضتا "وعن حممـد بـن الضـحاك بـن عثمـان      

  .(3)(صلى اهلل عليه وآله)احلزامي قال:  كان جسد احلسني شبه جسد رسول اهلل

  

                                                           

ط( لعبـا  حممـود    -( ومما كتب يف سريته )أبو الشهداء: احلسـني بـن علـي    243/  2) -األعالم للزركلي  (1
ط( جـزآن، لعلـي جـالل     -النصر، و )احلسـني عليـه السـالم     ط( لعمر أىب -العقاد، و )احلسني بن علي 

: 2وتـاريخ اخلمـيس    215: 2والطـربي   19: 4وابـن األثـري    311: 4( هتذيب ابن عساكر 1( )1احلسيين )
.العـرب يف خـرب   304 - 300: 1اإلحاطة  19وذيل املذيل  321: 1وصفة الصفوة  212: 2واليعقويب  297

 (25/  1) -من غرب 

 .(112/  9) -الزوائد ومنبع الفوائد. حمق  جممع  (2

 .455: 1وصفة الصفوة  (3
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 المبحث الثاني
 الزيارة االربعينية من المنظور الفقهي واللغوي

 االربعينية.المطلب االول: الزيارة 

 جاء يف لسان العرب: "رجل زائر من قوم زور وزوار وزور األخرية اسمالزيارة: -1
للجمع، وقيل:  هو مجع زائر. والزور الذي يـزورك ورجـل زور وقـوم زور وامـرأة زور     

  ألنه مصدر، قال:  ونساء زور، يكون للواحد واجلمع واملذكر واملؤنث بلفظ واحد،
 حـــب بـــالزور الـــذي ال يـــرى

 

 منــــه إال صــــفحة عــــن ملــــام 

 

 : وقال يف نسوة زور
ــور  ــب مــ ــيهن بالكثيــ  ومشــ

 

ــزور    ــات الـ ــادى الفتيـ ــا هتـ  كمـ

 

   وامــرأة زائــرة مــن نســوة زور   عــن ســيبويه وكــذلك يف املــذكر كعائــذ وعــوذ.
 قال: نسوة زور وزور مثل نوح ونوح وزائرات، ورجل زوار وزؤور  :اجلواهري

ــن   ــها مل أك ــها بعل ــاب عن  إذا غ
 

ــأنس إىل  ــا زؤورا ومل تـ ــا هلـ  كالاـ

 

أبـو   وقد تزاوروا:  زار بعضهم بعضا. والتزوير كرامة الزائر وإكرام املـزور للزائـر.  
زوروا فالنا أي اذحبوا له وأكرموه. والتزوير: أن يكرم املزور زائره ويعرف لـه حـ    : زيد

 .(1)مال عنه" زيارته، وقال بعضهم: زار فالن فالنا أي مال إليه ومنه تزاور عنه أي

هو اليوم العشرون من شهر صفر والذي يواف  مرور اربعـني يومـا     ربعني:األ -2
علـى   معركة كـربالء  يف احلسني )عليه السالم( على العاشر من حمرم حيث مقتل اإلمام

 زينب بنت عليالسيدة  ، وحبسب بعض الروايات فقد قامتعبيد اهلل بن زياد يد جيش
وبرفقة األيتام وأطفال االمام احلسـني بزيـارة    )عليهم السالم( لسجادوعلي بن احلسني ا

إىل أرض كربالء لزيارة قرب االمام احلسني يف األربعني. وتعد مـن أهـم املناسـبات عنـد     
أتباع آل البيت حيث خترج مواكب العزاء يف مثل هذا اليوم ويتوافد مئـات اآلالف مـن   

                                                           

  .(7/78، )3..2بريوت / -دار صادر  ابن منظور، العرب، لسان( 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
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كربالء لزيارة قرب االمام احلسني. ويقوم املاليني من الشيعة من كافة أحناء العامل إىل أرض 
الزوار باحلضور إىل كربالء مشيًا على األقـدام بأطفـاهلم وشـيوخهم مـن مـدن العـراق       

 مخـس إذ يقطع بعضـهم مـا يزيـد علـى      .(1)البعيدة حاملني الرايات تعبريًا عن الُنصرة
سـالمية، ويقـوم أهـايل املـدن     كيلومتر مشيًا، فضال عن القادمني من البالد العربيـة واال 

والقرى احملاذية لطري  الزائـرين بنصـب سـرادقات )خيـام كـبرية( أو يفتحـون بيـوهتم        
 .(2)الستراحة الزّوار وإطعامهم معتربين ذلك تقربًا إىل اهلل وتربكًا

 

 الروايات الواردة عن اهل البيت )عليهم السالم(في الزيارة االربعينية. -3

أول مـن زار االمـام احلسـني )عليـه السـالم( يف يـوم األربعـني        تقول الروايات أن 
إذ صـادف وصـوله    (3)رضـوان اهلل عليـه    جابر بن عبد اهلل االنصـاري  الصحايب اجلليل

إىل كربالء يف ذلك اليوم وهو يوم وصول ركـب حـرم االمـام احلسـني      املدينة املنورة من
ــة  ــه( برفق ــه الســالم( )نســائه وأيتام ــدين   )علي ــن العاب ــن احلســني زي ــي ب ــام عل اإلم

السالم(، فالتقوا هنـاك وأصـبحت إحيـاء ذكراهـا مـن       ا)عليه زينب وعمته )السجاد(
السنن املستحبة املؤكدة عند أتباع أهل البيت، وتسمى هذه الـذكرى حمليـًا يف العـراق    

سـني )عليـه   بزيارة مرّد الرؤو  )اي رجوع أو عـودة الـرؤو ( ألن رؤو  االمـام احل   
السالم( وبعض من ُقتل معه من اصحابه وأهل بيته ُأعيدت لدفنها مع األجساد بعـد أن  

                                                           

1 ).htm1427/18http://www.alshirazi.net/news/news/safar.  
تناولت وسائل االعالم تغطية هذه الزيارة بشكل واسع توض  مقدار عدد الزائرين وحجم اخلدمات اليت وقد ( 2

  .تقدم للزائرين مايغين عن احلديث

قتل والده يف غزوة احد، وامه نسيبة وقيل انيسة  حرام اخلزرجي االنصاريهو جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن ( 3
بعمـودي   احلسن املثىن وقد أخذ باملدينة املنورة ممن شهد بيعة العقبة آخر من مات بنت عقبة بن عدي، وهو

بـريوت،   –دار الكتـب العلميـة    العسقالين،. ينظر:  االصابة يف متييز الصحابة، ابن حجر سريره يف جنازته
عرف عن جابر بن عبد اهلل األنصاري أّنه أول زائر للحسني، فقد وصل كربالء  (.1/542هـ، )1415 – 1ط

مـام احلسـني. وبـه قـال:     اإل هـ  ومعه عطية العويف وزار قـرب  21يف األربعينية األوىل لشهادة احلسني يف سنة 
والعاّلمة احلّلي والشيخ رضّي الـدِّين علـي بـن يوسـف بـن املطّهـر احلّلـي،        الشيخ املفيد والشيخ الطوسي 

 ،42مسـار الشـيعة:      ،383، ص 8القمـي، ج  ينظر:   .والكفعمي، واجمللسي، واحملّدث النوري وغريهم
، عنـه  11رقم  219العدد القوّية:  ،147منهاج الصالح على ما يف لؤلؤ ومرجان:  ،730مصباح املتهّجد:  

  .580/ 3مستدرك الوسائل ، 334/ 101حبار األنوار/ ، 489مصباح الكفعمي:  ، 195/ 98األنوار حبار 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://www.alshirazi.net/news/news/safar1427/18.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
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. وليس مـن السـهولة احلكـم    (1)أخذها جيش بين أمية إىل يزيد وطافوا اا تباهيًا بالنصر
على الرأي القائل بأن أسارى أهل البيت )عليهم السالم( قد مّروا يف طري  رجوعهم إىل 

وكذا تلميذه الشيخ ، (2)بكربالء أواًل، ويرى احملق  واحملّدث النوري رمحه اهلل تعاىلاملدينة 
مل يكـن   ألنـه بأن هذه الزيـارة مل تكـن يف السـنة األوىل،     ،(3)عبا  القمي رمحه اهلل تعاىل

إقبـال  بـن طـاوو  يف   اباإلمكان حصوهلا يف السنة األوىل. وقد شكك يف وقوعها السيد 
ويف اجلهة املقابلة هناك من يقول بأن القافلة اليت ضـمت   .(4)دث النورياألعمال قبل احمل

أسارى آل بيت الرسول )صلى اهلل عليه وآله( كانت قد وصلت كربالء بعد تركها الشام 
وكان وصوهلا  يف يوم األربعني، وبعد زيارهتا مرقد االمام احلسني اجتهت صوب املدينـة.  

تقوا أثناء هذه الزيـارة الصـحايب جـابر بـن عبـد اهلل      وأن أهل البيت )عليهم السالم( ال
 األنصاري

وقد كتب السيد حممد علي القاضي الطباطبائي كتابًا مفصاًل  .(5)وبعض بين هاشم
. قال (2)يف رّد رأي الشيخ النوري والقمي باسم التحقي  حول أول أربعني سيد الشهداء

السالم( وعياله من الشام سني )عليه السّيد ابن طاوو : )قال الراوي: وملا رجع نساء احل
كـربالء( فوصـلوا إىل موضـع    )ُمـرَّ بنـا علـى طريـ       :وبلغوا إىل العراق، قالوا للـدليل 

وقال السّيد حمّمـد بـن أيب طالـب:  )فسـألوا أن ُيسـار اـم علـى العـراق           .(7)املصرع(
 - القندوزي:  )مّث أمـرهم  وقال  .(8)(-السالم عليه  -لُيجّددوا عهدًا بزيارة أيب عبد اهلل 

بالرجوع إىل املدينة املنّورة، فسار القائد ام، وقال اإلمـام والنسـاء للقائـد: حبـّ       -يزيد 
وال غرابـة يف  . (9)معبودك أن تدل نا على طري  كربالء، ففعل ذلك حّتى وصلوا كـربالء( 

                                                           

  .2الطباطبائي، ص ينظر: التحقي  حول أول أربعني سيد الشهداء: السيد حممد علي ( 1

  .219 – 218النوري، ص اللؤلؤ واملرجان: ( 2

  .525- 524ص منتهى اآلمال، الشيخ عبا  القمي، ( 3
  .589، ص 2ج إقبال األعمال:  إبن طاوو ،  ( 4
  .امللهوف:  ابن طاوو ( 5
  ومابعدها. 2الطباطبائي، صالتحقي  حول أول أربعني سيد الشهداء:  السيد حممد علي ينظر: ( 2
   .225  :امللهوف( 7
   .458/ 2تسلية اجملالس:  ( 8
  .92/ 3نابيع املوّدة:  ي( 9
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أمر الرُّسل الذين وّجههـم معهـم أن    -كما روى ابن سعد يف طبقاته  -األمر، فإّن يزيد 
حمّمد بن أيب القاسم حمّمد  جعفر روى الشيخ أبو. (1)يزنلوا ام حيث شاءوا ومىت شاءوا 

بن علي الطربي بإسناده عن األعمش عن عطّية العويف قال: خرجت مع جابر بـن عبـد   
السالم(، فلما وردنا كربالء قرب احلسني بن علّي بن أيب طالب )عليه اهلل األنصاري زائرين 

دنا جابر من شاطئ الفرات، فاغتسل، مّث ائتزر بإزار، وارتدى بآخر، مّث فت  صـّرة فيهـا   
: ِسْعٌد، فنثرها على بدنه، مّث مل خيُط خطوة إاّل َذكر اهلل تعاىل، حّتى إذا دنا من القـرب قـال  

، فخّر على القرب مغشّيًا عليه، فرششت عليه شيئًا من املاء، فلما أفاق   فأملسته(2)أملسنيه
مّث قال: وأّنى لك باجلواب؟!وقد ! )يا حسني( ثالثًا، مّث قال: حبيب ال ُيجيب حبيبه؟ :قال

ُشحطت أوداجك على أثباجك، وُفرِّق بني بـدنك ورأسـك، فأشـهد أّنـك ابـن خـامت       
حليف التقوى، وسـليل اهلـدى، وخـامس أصـحاب      النبّيني، وابن سّيد املؤمنني، وابن

الكساء، وابن سّيد النقباء، وابن فاطمة سّيدة النساء، وما لَك ال تكـون هكـذا ؟! وقـد    
غّذتك كّف سّيد املرسلني، وُربّيت يف حجر املّتقني، ورضعت من ثدي اإلميان، وُفطمت 

ري طّيبة لفراقك، وال شـاّكة  باإلسالم، فطبت حّيًا، وطبت مّيتًا، غري أّن قلوب املؤمنني غ
 .يف اخلرية لك

فعليك سالم اهلل ورضوانه، وأشهد أّنك مضيت على ما مضى عليه أخوك حيىي بن 
مّث جال بصره حول القرب وقال:  السالم عليكم أّيتها األرواح الـيت حّلـت بفنـاء    ، زكريا

وأمرمت بـاملعروف،   احلسني، وأناخت برحله، وأشهد أّنكم أقمتم الصالة، وآتيتم الزكاة،
وهنيتم عن املنكر، وجاهدمت امللحدين، وعبدمت اهلل حّتى أتاكم اليقني، والذي بعث حمّمدًا 

يـا جـابر، كيـف! ومل     :قال عطّية:  فقلت له .باحلّ  نبّيًا، لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه
وأبـداهنم،   هنبط واديًا، ومل نعُل جباًل، ومل نضرب بسيف، والقوم قد ُفرِّق بـني رؤوسـهم  

اهللفقال: يا عطّية، مسعت حبييب رسول اهلل )صلى!وُأومتت أوالدهم، وُأرملت أزواجهم؟
 )من أحّب قومًا ُحِشر معهم، وَمن أحّب عمل قوم ُأشرك يف عملهم(. :وآله( يقول عليه

                                                           

، عنه حبـار  110ُمثري األحزان:   ،84السالم(من القسم غري املطبوع(:  الطبقات )ترمجة اإلمام احلسني )عليه ( 1
  .29/ 45األنوار 

( يف قضية وقعة احلـّرة بقولـه:    2اشارة اىل أّنه كان مكفوف البصر حينذاك، ويؤّيد ذلك ما رواه ابن قتيبة يف )( 2
ذهب بصره...(، ومن املعلوم أّن الفاصل الزمين بني وقعـة الطـف ووقعـة     )وكان جابر بن عبد اهلل يومئٍذ قد

  .احلّرة ما ُيقارب سنة
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 إّن نّييت ونّية أصحايب على ما مضى عليه احلسني )عليـه  والذي بعث حمّمدًا باحلّ  نبّيًا،
فلما صرنا يف بعض الطري  قال:  يا عطّيـة،   .كوفان سالم( وأصحابه، ُخْذين حنو أبياتال

هل أوصيك وما أظّن أّنين بعد هذه السفرة ُمالقيك، أحبب ُمحبَّ آل حمّمد ما أحـّبهم،  
واْبُغْض ُمبغض آل حمّمد ما أبغضهم وإْن كان صّوامًا قّوامًا، وأْرِفـ  مُبحـّب حمّمـد وآل    

إّنه إن تزّل له قدم بكثرة ذنوبه ثبتت له ُأخرى مبحّبتهم، فـإّن ُمحـّبهم يعـود إىل    حمّمد، ف
 .(1)بغضهم يعود إىل النار(اجلّنة، وُم

  

                                                           

  .( ُمسندًا بتفاوت يسري127/ 2. وروى حنوه مقتل اخلوارزمي )74بشارة املصطفى:  ( 1
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 . ونّص الزيارة المطلب الثاني: حكم زيارة االربعين

 أوال:  حكم زيارة االربعين.

 السَّـالم( يف يـوم  ورد التأكيد على استحباب زيارة اإلمام احلسني بن علي )عليهما 
 االربعني يف مجلة من األحاديث الشريفة املأثورة عن أئمة أهل البيـت )علـيهم السـالم(   

، فقد روي عـن االمـام أيب حممـد احلسـن العسـكري      ذاكرة فضيلة ذلك، ومبينة مزيتها
اْلـَأْرَبِعنَي، َو  َصَلاُة اْلَخْمس نَي، َو ِزَيـاَرُة  عالمات املؤمن مخس: "أنه قال:  (1))عليه السالم(

 . (2)"التََّختُُّم ِفي اْلَيِمنِي، َو َتْعِفرُي اْلَجِبنِي، َو اْلَجْهُر ِبِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيم

 نص الزيارة.ثانيا: 

)قدَّ  اهلل نفسه الزَّكية( عن مجاعة، َعْن َصْفَواَن ْبِن ِمْهـَراَن   (3)َرَوى الشيخ الطوسي
َصَلَواُت اللَّـِه َعَلْيـِه ِفـي ِزَيـاَرِة اْلـَأْرَبِعنَي:       ،(4)اْلَجمَّاِل، أنه َقاَل:  َقاَل ِلي َمْوَلاَي الصَّاِدُق

يِّ اللَِّه َو َحِبيِبِه، السََّلاُم َعَلـى َخِليـِل   "السََّلاُم َعَلى َوِل ل:َتُزوُر ِعْنَد اْرِتَفاِع النََّهاِر َو َتُقو))
اللَِّه َو َنِجيِبِه، السََّلاُم َعَلى َصِفيِّ اللَِّه َو اْبـِن َصـِفيِِّه، السَّـَلاُم َعَلـى اْلُحَسـْيِن اْلَمْظُلـوِم       

نِّي َأْشَهُد َأنَُّه َوِليُّـَك َو اْبـُن   الشَِّهيِد، السََّلاُم َعَلى َأِسرِي اْلُكُرَباِت َو َقِتيِل اْلَعَبَراِت اللَُّهمَّ ِإ
، َو َوِليَِّك، َو َصِفيَُّك َو اْبُن َصِفيَِّك، اْلَفاِئُز ِبَكَراَمِتَك َأْكَرْمَتُه ِبالشََّهاَدِة، َو َحَبْوَتُه ِبالسََّعاَدِة

 دًا ِمَن اْلَقاَدِة، َو َذاِئدًا ِمَن الـذَّاَدِة، اْجَتَبْيَتُه ِبِطيِب اْلِوَلاَدِة، َو َجَعْلَتُه َسيِّدًا ِمَن السَّاَدِة، َو َقاِئ
 َأْعَطْيَتُه َمَواِريَث اْلَأْنِبَياء ، َو َجَعْلَتُه ُحجًَّة َعَلى َخْلِقَك ِمَن اْلَأْوِصَياء ، َفَأْعَذَر ِفي الـدَُّعاء ، َو
َقـْد  َو َحْيـَرِة الضَّـَلاَلِة،  َو ْلَجَهاَلِةَمَنَ  النُّْصَ ، َو َبَذَل ُمْهَجَتُه ِفيَك، ِلَيْسَتْنِقَذ ِعَباَدَك ِمَن اَو

 ْوَكـِس، َشَرى آِخَرَتُه ِبـالثََّمِن األَ َباَع َحظَُّه ِباْلَأْرَذِل اْلَأْدَنى، َوَو َتَواَزَر َعَلْيِه َمْن َغرَّْتُه الدُّْنَيا،
 النَِّفـاِق، َك َأْهَل الشِّـَقاِق وَ ِعَباِد َأْسَخَط َنِبيََّك، َو َأَطاَع ِمْنَو َتَغْطَرَ  َو َتَردَّى ِفي َهَواُه،َو
َحَمَلَة اْلَأْوَزار اْلُمْسَتْوِجِبنَي النَّاَر، َفَجاَهَدُهْم ِفيَك َصاِبرًا ُمْحَتس ـبًا، َحتَّـى ُسـِفَك ِفـي     َو

                                                           

أهـل البيـت   هو اإلمام احلسن العسكري بن االمام علي اهلادي)عليهما السالم(،االمام احلادي عشر من أئمة ( 1
  .(مالسَّال م)عليه

  باب فضل زيارة احلسني )عليه السالم(. -  17ص  2ابو جعفر حممد بن احلسن الطوسي، ج  التهذيب:  ( 2
.هــ، التهـذيب:   42هجرية، و املتو  بالنجف األشرف سـنة:    385الشيخ الطوسي، املولود خبراسان سنة:  ( 3

  .(2/52)هـ، طهران، 1325 للطوسي، طبعة دار الكتب اإلسالمية، سنة
  .)ماإلمام جعفر بن حممد الصَّادق )عليه السَّالم(، ساد  أئمة أهل البيت )عليهم السال( 4
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السَّـَلاُم  . َأِليمـا  َطاَعِتَك َدُمُه، َو اْسُتِبيَ  َحِرمُيُه، اللَُّهمَّ َفاْلَعْنُهْم َلْعنًا َوِبيًلا، َو َعذِّْبُهْم َعَذابًا
اْبُن  َعَلْيَك َيا اْبَن َرُسوِل اللَِّه، السََّلاُم َعَلْيَك َيا اْبَن َسيِِّد اْلَأْوِصَياء ، َأْشَهُد َأنََّك َأِمنُي اللَِّه َو
نَّ اللَّـَه  َأِميِنِه، ِعْشَت َسِعيدًا َو َمَضْيَت َحِميدًا، َو ِمتَّ َفِقيدًا َمْظُلومًا َشـِهيدًا، َو َأْشـَهُد أَ  

ُمْنِجٌز َما َوَعَدَك، َو ُمْهِلٌك َمْن َخَذَلَك، َو ُمَعذٌِّب َمْن َقَتَلَك، َو َأْشَهُد َأنََّك َوَفْيـَت ِبَعْهـِد   
اللَِّه، َو َجاَهْدَت ِفي َسِبيِلِه َحتَّى َأَتاَك اْلَيِقنُي، َفَلَعَن اللَّـُه َمـْن َقَتَلـَك، َو َلَعـَن اللَّـُه َمـْن       

اللَُّهمَّ ِإنِّي ُأْشـِهُدَك َأنِّـي َوِلـيٌّ ِلَمـْن      َو َلَعَن اللَُّه ُأمًَّة َسِمَعْت ِبَذِلَك َفَرِضَيْت ِبِه.َظَلَمَك، 
َواَلاُه، َو َعُدوٌّ ِلَمْن َعاَداُه، ِبَأِبي َأْنَت َو ُأمِّي َيا اْبَن َرُسوِل اللَِّه، َأْشَهُد َأنََّك ُكْنَت ُنـورًا ِفـي   

ِمَخِة، َو اْلَأْرَحاِم الطَّاِهَرِة، َلْم ُتَنجِّْسَك اْلَجاِهِليَُّة ِبَأْنَجاِسَها، َو َلْم ُتْلِبْسـَك  اْلَأْصَلاِب الشَّا
َأْرَكـاِن اْلُمْسـِلِمنَي، َو َمْعِقـِل    َو َأْشَهُد َأنََّك ِمـْن َدَعـاِئِم الـدِّيِن،   َو اْلُمْدَلِهمَّاُت ِمْن ِثَياِبَها،
َك اْلِإَماُم اْلَبرُّ التَِّقيُّ الرَِّضيُّ الزَِّكيُّ اْلَهـاِدي اْلَمْهـِديُّ، َو َأْشـَهُد َأنَّ    اْلُمْؤِمِننَي، َو َأْشَهُد َأنَّ

اْلُحجَّـُة َعَلـى َأْهـِل    َو اْلُعْرَوُة اْلـُوْثَقى، َو َأْعَلاُم اْلُهَدى،َو اْلَأِئمََّة ِمْن ُوْلِدَك، َكِلَمُة التَّْقَوى،
َقْلِبـي  َو ِبِإَياِبُكْم ُموِقٌن، ِبَشَراِئِع ِديِني، َوَخَواِتيِم َعَمِلي،َو ِبُكْم ُمْؤِمٌن،الدُّْنَيا، َو َأْشَهُد َأنِّي 

ُنْصَرِتي َلُكْم ُمَعدٌَّة، َحتَّى َيْأَذَن اللَُّه َلُكْم، َفَمَعُكـْم  َو َأْمِري ِلَأْمِرُكْم ُمتَِّبٌع،َو ِلَقْلِبُكْم ِسْلٌم،
َشاِهِدُكْم َو َو َأْجَساِدُكْم،َو َعَلى َأْرَواِحُكْم َو َلَواُت اللَِّه َعَلْيُكْم،َمَعُكْم، َلا َمَع َعُدوُِّكْم، َص

َو ُتَصلِّي َرْكَعَتْيِن َو َتْدُعو ِبَما َأْحَبْبَت .َغاِئِبُكْم، َو َظاِهِرُكْم َو َباِطِنُكْم، آِمنَي َربَّ اْلَعاَلِمني
 .(1)((َو َتْنَصِرُف

  

                                                           

مصـباح   الباب الثالث بعـد زيـارة عاشـوراء،    مفاتي  اجلنان:  عبا  القمي، (.2/113)التهذيب: الطوسي،( 1
  .هـ(.42املتهجد، الشيخ الطوسي )ت 
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 المبحث الثالث

 ربعينية من منظور حداثيالزيارة األ

 

 ول: لمسات حضارية منبثقة من الزيارة االربعينيةالمطلب األ

تعد زيارة أربعينية االمام احلسني )عليه السـالم( ظـاهرة انسـانية فريـدة  مل يشـهد      
التاريخ االنساين هلا مثيال، ال يف األديان السابقة واألمم السالفة، وال يف املذاهب احلاضـرة  

ظاهرة اجتماعية أذهلت العلماء والسـالطني واحلكـام علـى مـر     فهي  حقة.واالمم الال
القرون، وارصدوا جمّساهتم للوقوف على حقيقتها، وادراك غوائرها، وايقنوا أهنا حـدث  

وسنستعرض جانبـا   .فريد خيرج عن نطاق مقاييس الظواهر االجتماعية املتعارف عليها
 من اللمسات الفكرية واحلداثية هلذه الظاهرة االجتماعية: 

أوال:  عندما منعن النظر وبتجرد انساين كامل إىل ظاهرة الزيـارة االربعينيـة لالمـام    
احلسني )عليه السالم(، وما لقيه اهل بيته )علـيهم السـالم( مـن تنكيـل وابـادة، لـثين       

صـلى  )املوقف، فهم أحد الثقلني الذي ذكرمها النيب عزائمهم عن موقف احل ، وأحقية 
 لن تضلوا بعدي ان متسكتم امـا، كتـاب   نيلثقلتركت فيكم ا))، بقوله: (اهلل عليه وآله

فهم أهل املنهج احل  ورعاته، وتستلزم رعايته أن يظهـر منـهم    (1)((اهلل وعتريت أهل بييت
ا املوقف، وفعـال انـربوا ملوقـف    ذلك املوقف البطويل يف التضحية، فهم أح  النا  اذ

احل ، ليعكسوا لنا وبوضوح الشمس عندما هتاجم الظالم، أن احل  له أهلـه وهـم أوىل   
فلما كانوا محلة الرسالة وأول املؤمنني اا، لزم أن يكونوا  النا  حبمله والدفاع عنه هذا،

 أول املضحني ألجلها، وعلى قدر اهل العزم تأيت العزائم. 

عادة الغالب واملغلوب، والقاهر واملقهور، واملنتصر واملهزوم، أن ارادة ثانيا: جرت 
الغالب واملنتصر ماضية، وسـننهم يف الكـون جاريـة، ورغبـاهتم حقيقـة سـاطعة، وأن       
سيوفهم أبلغ يف احل  من كلمات صدرت من أفـواه طـاهرة، وعليـه  كـان البـد هلـذه       
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يخ، لتتحـول ايل مـادة للدراسـات    الظاهرة ان تتالشى وتندثر بني طيات سـجالت التـار  
التارخيية شأهنا شأن العديد من الظواهر االجتماعية واملواقف السـالفة، الـيت اضـمحلت    
واندثرت على مر التاريخ، لكن هذه الظاهرة احلسينية، واحلقيقة احملمدية، كانت خالف 

هيم يتصورون، فكانـت الفاجعـة االليمـة نقطـة حتـول يف املفـا       يتوقعون، وعكس ما ما
االنسانية، وحمطة انطالق لبناء ركائز القيم  االنسانية، فكانت كطائر حيمل بـني جناحيـه   
قيم البطولة واحل  من جهة، وحيمل يف اجلهـة االخـرى رسـالة عـن الطغيـان والظلـم،       

 وبينهما ترانيم املوروث احملمدي يف القيم النبيلة واملواقف الفذة. 

؟؟ الذي محلته املوجات يف ي:  هل من ناصر ينصرينثالثا:  كان لندائه اخلالد واملدو
االوساط املادية، ويف خمتلف االجتاهات، ليعان  اجلوزاء، وليسمع به آذان السماء، وليدور 
حول االرض، رصدته آذان الزمان، ولبت نداء نصرته رغم بعد االيام، فطغاتك جثوا يف 

يهـزم أهلـه، وإن    احلـ  ال قبورهم، وزئري صوتك يشدو حلنا لنصرة كـل مظلـوم، وأن   
ان يتركوا اعماهلم  ترى من الذي يدفع هؤالء النا ؟ فياتباعدت االيام، وغربت االزمان. 

وبلداهنم ومدهنم ومنازهلم وأسـرهم، ويسـريون مئـات الكيلـومترات علـى االقـدام يف       
الـذي  الصيف والشتاء يف الليل والنهار، ليلتقوا عند ضري  ايب االحرار وشم ثراه ؟ من 

يدفع االالف من النا  ان ينفقوا وبكرم حامتي منقطع النظري من ماهلم اخلاص ويقدموا 
اخلدمات من املاء والطعام واملسكن وكل ما حتتاجه هذه املاليني من البشر الزاحفة حنـو  

؟ من الذي يدفع االالف من النا ، وهم من عوائل ا مّنة من أحدكربالء دون ان ينتظرو
راحتهم  ىاصحاب املناصب، ان يكونوا خدما هلؤالء الزوار، ويسهروا علثرية وحىت من 

وخيدموهنم بشىت الطرق، مثل غسل اقدام الزوار وتدليكها، ويعتربون ما يفعلونه فخرا ال 
 .يدانيه فخر؟

الكتـب يف ذلـك    فـتْ ّلُأقد قيل الكثري عن سر خلود ودميومة ظـاهرة االربعـني، و  
ان جّل ما قيل يف هذا االمر صحي ، نـرى ان هـذه    وسودت الصفحات، ولكننا، ورغم

الظاهرة هي ظاهرة اهلية، اريد هلا ان تبقى وتستمر، ألهنا  تستمد طاقتـها مـن أطهـر دم    
اري  ظلما على ثرى كربالء، ويف هذا السياق ندرك كلمات بطلة كربالء صـنو احلسـني   

يف بالطه وهـو نشـوان   الشهيد السيدة زينب الكربى عقيلة بين هاشم وهي ختاطب يزيد 
اهلل ال متحـو ذكرنـا، وال متيـت وحينـا، وال      فو))بانتصاره على احلسني )عليه السالم(: 
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"إن زيـارة األربعـني    :يقول املفكر والكاتب املسيحي املعروف أنطون بـارا  ((تدرك أمدنا
يعجز االنسان عن وصفها، إن هلـذه الزيـارة سـحر إهلـي خـاص، يعجـز العقـل عـن         

رة ماليني من النا  يتركون منازهلم ويقطعون آالف الكيلومترات قاصدين استيعاب فك
، والنا  متحـابني فيمـا بينـهم ال تـرى سـوى اإلحسـان       (عليه السالم)زيارة احلسني 

 ".واخلدمة اجلميلة اليت تزداد سنة بعد أخرى

شكلت الشعائر احلسينية وثورة اإلمام احلسني)عليه السالم( مـادة للبحـث    رابعا: 
لعلمي لدى الكثري من الدارسني والباحثني منذ القدم، فقد وجدوا فيها مـادة تسـتح    ا

البحث و التنقيب، فعمدوا إىل البحث عن املعىن والداللـة و األسـباب، فـانطلقوا مـن     
توصيف املظاهر إىل الغور يف عم  املعاين املتجلية من هذه الشعائر، وكثريًا ما رأينا كتبًا 

باحثني بعيدين عن اإلسالم وعن التشيع، ولكنهم تكلمـوا بلسـان   ودراسات ملفكرين و
 .من يفهم هذه القضية ويعيش جتلياهتا، ويعاين عم  معانيها

وليس ذلك باألمر الغريب فثورة اإلمام احلسني )عليه السالم( ليست حكـرًا علـى   
ل خـط  فئة أو طائفة، و إمنا هي ثورة عاملية انطلقت من مدينة كربالء وامتدت على طـو 

الزمان و املكان، ولعبت دورًا كبريًا ومؤثرًا يف الكثري من منعطفات التاريخ و مستجداته، 
ففي نصف يوم فقـط، اختـزل اإلمـام    ة. وكان احلكام الظلمة حيسبون هلا حسابات عديد

 كل قيم التحدي واإلباء والصمود، وكتب خبط عريض: ن معه وم( عليه السالم)احلسني 
فمع عظيم شرف سرية حياة االمام احلسـني، إال أن   ."ن حياة يف ذلموت يف عز خري م"

ساعات الطف وما دار فيها كانت األجلى واألكثر تأثريًا يف نفو  اجملتمعـات اإلسـالمية   
واالنسانية مجعاء، وكأن حلظة الشهادة  ذاهتا هي حلظة الـوالدة! فثمـة حـرارة يف قلـوب     

صـلى اهلل عليـه   )أخرب اا النيب األكـرم   (عليه السالم)املؤمنني جتاه قضية االمام احلسني 
 ،(1)" يف قلوب املؤمنني ال تربد ابـدا  ن لقتل احلسني حرارةإ" :، يف احلديث املشهور(وآله

كانت وراء امتداد املراسيم بشكل فعلي ورمسي منذ اليوم األول لشهر حمرم احلرام حـىت  
اء زيارة األربعـني املعروفـة والـيت يتوافـد     من صفر اخلري، وحتديدًا بعد اد )العشرين(الـ 
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قاصـدين مرقـده    (عليه السـالم )خالهلا املاليني من املوالني واحملبني أليب عبد اهلل احلسني 
 الشريف.

خامسا: إن قضية عاشوراء والزيارة االربعينية كانت و مازالت تدافع عن كل مظلوم 
ًا عن الذين حاربوهـا و حـاولوا   و تدحر كل ظامل و هي القضية الوحيدة اليت برزت رغم

يقهم مـن  يدفنها يف طيات التاريخ و هي القضية اليت هزت مشاعر و ضمري اإلنسانية لتف
وهـي   هي القضية اليت حافظت على استقامة و بقاء روح الرسـالة اإلسـالمية،  سباهتم و
ُت أشرًا ما خرج))اىل إصالح  اجملتمع، كما قال االمام احلسني )عليه السالم(:  اليت دعت

وال بطرًا وال ُمفسدًا وال ظاملًا وإّنما خرجُت لطلب اإلصالح يف أّمة جّدي آلمر باملعروف 
هذا ما تعلمناه من مسرية النهضة احلسـينية الـيت رمسـت لنـا أمسـى      ((. وأهنى عن املنكر

األهداف لنجعلها منطلقًا حلياتنا فكيف ال تكون املسـرية احلسـينية خالـدة مـع االيـام،      
 خة يف االذهان.وراس

مام احلسني )عليـه  ربعني اإلأتأيت خصوصية اقامة الشعائر احلسينية يف يوم : سادسا
كوهنا تشكل احياء لنهضة االمام احلسني االصالحية وتعاليمه االخالقية ومبادئه السالم( 

النبوية فان قضية سيد الشهداء هي اليت ميزت بني دعوة احل  والباطل وأن هنضة االمـام  
احلسني)عليه السالم( االصالحية ووقوفه بوجه الظلم والطغيـان، كـان امتـدادا لـدعوة     
الرسول)صلى اهلل عليه وآله( لنشر االسالم، فكان )عليه السالم( االمتداد الطبيعي للنيب 

حسني مين وانـا مـن    :)صلى اهلل عليه وآله( بنص حديث الرسول)صلى اهلل عليه وآله(
 .حسني

م العظيمة والشعوب العريقة.. تعـرف بعقيـدهتا ورجاهلـا.. وحتيـا     فإن  األمسابعا: 
بذاكرهتا. والذاكرة.. هي الروح اليت تسري يف جسد األمة فيطول بقاؤهـا.. وهـي الـدماء    

لألوليـاء. تتـذكر الشـعوب أحـداث      اليت تتدف  يف عروقها فتشتد عافيتها. وباملـذاكرة. 
العـرب منـها.. والـدرو  الـيت فيهـا.       ماضيها.. وتتفهمها وتتدبر معانيها.. وتستخلص

وبالذاكرة.. تتذكر األمم عناصر قوهتا وأسباب رفعتـها فيمـا مضـي مـن تارخيهـا فتـبين       
عليـه  )واحلمد هلل الذي جعل صحيفة اإلمام احلسني  هنجها.  ىحاضرها ومستقبلها عل

ة وأفضـل  مكان ومرآة ملشاهدة اآلثار امللكوتية ألنه ترىب على أكمـل نـوع الربيـ    (السالم
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النفو  القدسية أيب القاسم حممد قاسم موائد املواهب الربانية، ومنبع رحيـ  الفيـوض   
 السبحانية وآله الوارثني ملقامات العلية املكرمني بكراماته اخلفية واجللية.
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 المطلب الثاني: خواطر من الزيارة االربعينية 

عليـه السـالم وراء زيـارة    اذا كان مصرع االمام احلسـني  " مّثة تساؤل يطرح نفسه:
مرقده يف العاشر من حمرم احلرام   فما هو منشأ ما يعرف بزيارة األربعـني يف الــعشرين   

الـيت   التارخييـة جبملـة مـن احلـوادث      جابة على هذا التسـاؤل ولإل"؟ من صفر كل عام
من صفر، ليكون اجلامع املشترك فيهـا هـو   )العشرين( تزامنت مع هذا التوقيت وهو الـ

ية االمام احلسني عليه السالم ومقتله، وسنشري إىل تلك احلوادث بعد أن نذكر مجلـة  قض
من الروايات الواردة يف يوم األربعني حتديدًا، وكذلك زيارة احلسني عليه السالم يف ذلـك  

عالمـات  )اليوم، ومنها ما روي عن اإلمام احلسن العسكري، عليـه السـالم، إنـه قـال:     
عّد منها زيارة األربعني  ولعلها الرواية الصرحية األكثر شهرة الـيت  و ،(1)(..املؤمن مخس:.

ُيستدل اا على استحباب زيارة اإلمام احلسني عليه السالم بعد مرور أربعني يومـًا مـن   
أما الرواية األخـرى الـيت    .مقتله وجعلت هذا العمل املندوب عالمة من عالمات املؤمن

ه السالم(، والذي شـهد عاشـوراء وهـو يف مقتبـل     )علي(2)وردت عن اإلمام حممد الباقر
"إن السـماء بكـت علـى احلسـني أربعـني       :(عليه السالم)عمره الشريف، حيث يقول 

ويف رواية أخرى ينقل عن زرارة  بن اعني عن  ،(3)صباحًا تطلع محراء وتغرب محراء...." 
 (عليـه السـالم  )إّن السماء بكت علـى احلسـني   ): أنه قال (عليه السالم)اإلمام الصادق 

أربعني صباحًا بالدم، واألرض بكت عليه أربعني صباحًا بالسواد، والشمس بكت عليه 
أربعني صباحًا بالكسوف واحلمرة، واملالئكة بكت عليه أربعني صباحًا، وما اختضـبت  

. وال (4)(عربة من بعده امرأة منا وال اكتحلت حىت أتانا رأ  عبيد اهلل بن زياد وما زلنا يف
عجب يف ذلك فإن األرض تبكي على املؤمن أربعني صباحًا كمـا صـرح بـذلك الـنيب     

بكـت علـيهم    فمـا ))ومصداق ذلك يف قوله تعاىل: !األكرم، فكيف بقتيل مثل احلسني؟
 .(5)((كانوا منظرين واالرض وما السماء
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فتتحدث هذه الروايات وغريها عن تفاعل واقعي للكون والطبيعة مع مقتل اإلمام 
احلسني عليه السالم وقد سجلها التاريخ لكي جتيب  الذين يتساءلون عـن سـر تفاعـل    

يف هـذا   (عليـه السـالم  )املؤمنني مع يوم األربعني وإحيائه سنويًا واملواظبة علـى زيارتـه   
ربعني هو اليوم الذي زار فيه جابر بن عبـد اهلل األنصـاري   أن يوم األكما  .الوقت حتديدًا

برفقة عطية العويف حيث ينقل األخـري أن   (عليه السالم))رضي اهلل عنه( اإلمام احلسني 
 جابرًا دىن ِمْن َشاِطِئ اْلُفَراِت َفاْغَتَسَل ُثمَّ اْئَتَزَر ِبِإَزار  َو اْرَتَدى ِبآَخَر، ُثمَّ َفَتَ  ُصـرًَّة ِفيَهـا  
ُسْعٌد َفَنَثَرَها َعَلى َبَدِنِه، ُثمَّ َلْم َيْخُط ُخْطَوًة ِإلَّا َذَكَر اللَّـَه، َحتَّـى ِإَذا َدَنـا ِمـَن اْلَقْبـِر َقـاَل       

مَّ ، ُثَأْلِمْسِنيِه، َفَأْلَمْسُتُه َفَخرَّ َعَلى اْلَقْبِر َمْغِشّيًا َعَلْيِه، َفَرَشْشُت َعَلْيِه َشْيئًا ِمَن اْلَماء  َفَأَفاَق
َقاَل: َيا ُحَسْيُن ـ َثَلاثًاـ ُثمَّ َقاَل: َحِبيٌب َلـا ُيِجيـُب َحِبيَبـُه َو َأنَّـى َلـَك ِبـاْلَجَواِب َو َقـْد         

ويشتهر أيضا أن  . (1)ُشِحَطْت َأْوَداُجَك َعَلى َأْثَباِجَك.. إىل آخر هذه الكلمات املشهورة 
من الشـام إىل كـربالء،    (ه السالمعلي)السبايا ورا  احلسني   يوم األربعني هو يوم عودة

 ).عليه السالم)ووصوهلا إىل حمل مصرعه ومن مث زيارته 
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 الخاتمة والنتائج: 

بعد هذه اجلولة يف رحاب الزيارة االربعينية وأسرار اإلمـام احلسـني عليـه السـالم     
 أن خنلص بأهم النتائج:  نستطيع 

ظهر لنا من دراسة حياة وآثار ومناقب األمام الشهيد أنـه يتمتـع بشـجاعة القلـب       -1
واجلسد واجلود والكرم واحللم والصرب فهو مدرسة الشرع واألدب واللغة لقد كان 
من العلماء البارزين يف الرواية والدرايـة وعلـوم اللغـة  ولـه ملكـة لغويـة تـأثر يف        

لنبوة عامال أساسيا ورافدا مهما  لبناء شخصيته، املتلقي، إن  نشأته األوىل يف بيت ا
 ليظهر بعلمه وخلقه ومسته النبوي.

ُتعدُّ شخصية اإلمام احلسني عليـه السـالم إحـدى الشخصـيات املهمـة والفريـدة        -2
والفاعلة على املستوى البشري، وهلا من األمهية ما يدعو إىل االعتناء بكافة اجلوانب 

انـب الدراسـات الشـرعية املتعلقـة بشخصـيته أو      مـن ج  املتعلقة اا على الدوام.
إن اآلثـار   تسخريها للدراسات التربوية، والعلمية والنفسية واللغوية واالجتماعيـة. 

الدينية العظيمة اليت تأخذ من صفاته وحماسنه  عليه السالم هلا الدور الرائد يف تنمية 
عـن الـوطن ويقاتـل     الشخصية املتميزة للفرد واجملتمع واحلشد املؤمن الذي يـدافع 

ــى    ــوم عل ــايش الســلمي  يف اجملتمــع يق اإلرهــاب، إن االســتقرار األســري والتع
السلوكيات واألخالقيات النبيلة وهلا الدافع الكبري للبذل والعطاء والتفاين يف خدمة 

 وتنفيذ أهداف وقيم اإلمام عليه السالم.  

م مـا ال ميكـن أن يعـد أو    إن زيارة األمام احلسني عليه السالم هلا من الفضل العظي -3
 حيصى، وال ميكن اختزاهلا يف يوم دون آخر.

أخذت الزيارة األربعينية صداها اإلعالمي الواسع و على مستوى العامل أمجع وذلك  -4
لتوافد احلشود الغفرية من أغلب بقاع العامل إلحياء هذه الشـعرية املقدسـة ولكـي    

سني )عليه السالم( الذي جسـد هلـم   يتوحدوا حتت راية أيب األحرار أيب عبد اهلل احل
احلرية و اإلباء و الثورة على الظالم و اجلائرين وجسد هلـم معـاين اخللـ  العظـيم     
الذي ورثه من جده رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآلـه( و أبيـه أمـري املـؤمنني )عليـه      
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تايت هذه اجلموع الغفرية لتخلد ذكرى مل حيصـل مثيلـها يف التـاريخ وهـي      السالم(
كرى عودة سبايا أهل البيت )عليهم السالم( و معهم الرؤو  الطاهرة اليت دفنوها ذ

مع األجساد املقطعة اليت قطعت يف سبيل احلفاظ علـى الـدين و احلريـة و حقـوق     
 اإلنسان واليت أصبحت مالذًا للثائرين ضد الظلم و اجلور.

األديـان أو فئـة    الزيارة االربعينية  ليست خمتصة مبذهب من املذاهب أو ديـن مـن    -5
حمددة بل هي تضم مجيع األديان و املذاهب و الفئـات علـى خمتلـف أنواعهـا  ألن     
اإلمام احلسني )عليه السالم( خرج من أجل اإلنسانية و إحقاق احل  و نبذ الباطـل  
 .عن مجيع العامل و ضحى بالغايل و النفيس من أجل أن تكون كلمة احل  هي العليا
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 االهداء 

 
 (عليه السالم).. سيد الشهداء أبو عبد اهلل احلسني .اىل كعبة العاشقني

 ...اهلل احلسنياىل زوار وعشاق ايب عبد 
 اىل املشاة املنجذبة قلوام وروحهم اىل روح سيد الشهداء

 ....اىل خدمة زوار سيد شباب أهل اجلنة
 ...اىل كل من تعل  قلبه بسبط رسول اهلل

اىل الدماء اليت سالت من اجل الوصول اىل كربالء احلسني شهداء العـراق اجلـري    
 ...من احلشد الشعيب وقواتنا االمنية الباسلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



﴿543﴾ 
 

 المقدمة

العنوان الذي متيز به الكاتــب العراقـي الـدكتور     ،الدين والضــمأ األنطولوجــي
وهو اعـــادة قـراءة    ،عبد اجلـبار الرفاعي يف سلسلة مشاريعه التجديدية للتفكري الديين

ويرتوي فيها االنسان لسلم الكمال بعد أن مـر   ،للديـن من وجـهة نظر انسانية عقالنية
 .بضمأ روحي ومعنوي خالل حقب التاريخ الظالمي

هـو   (الضمأ احلسيين وأنطولوجيا األربعـني )يف السياق نفسه كان عنوان حبثي هذا 
اعـادة قراءة يف فلسفة زيارة االربعني ومدى انعاكسها على الروح والنفس البشرية ومـا  

 (عليـه السـالم  )تلهمه هذه الشعرية املقدسة مـن االجنـذاب الروحـي لسـيد الشـهداء      
حىت يعيش الفرد املؤمن من خالهلا حالـة الصـفاء    ،ولشهـداء الطف عموما ،خصوصا

حـىت انعكســت   ، ويتعامل معه بكل حــب ووداد إهليالروحي مع احمليط الذي يعيشه 
حىت اخذت بعـض   ،هذه املناســبة العظيمة بصـورة إجيابية على الساحة الدولية العاملية

وهذا احلدث الكـبري   -بوصـف مطهري –الدول الكربى تراقب هذه امللحمة احلسينية 
العام يف منطقة الشرق صــطناعية ألهــميتـها وخطورهتا على الوضع عرب االقــمار اال

وباعتراف من بعض الساسـة الـدوليني كمـا سـنبينه مـن       ،االوسط واملــناط  االخرى
 .خالل هذا البحث

بتعبيــر   -او احلنيــن للوجـود   ،ومبا أن الضمأ األنطولوجي هو الضمأ للمقد 
فــإن الكــائن البشــري املــؤمن احلســيين دومــا يعــيش حالــة مــن الضـــمأ  -الرفاعـــي
فهـو يسـعى    ،ومدى تكاملها الروحي لـه  ،طش اىل معــرفة أسرار تلك الزيارةواملتــع

 .دوما اىل معرفة ما يرتوي به ويعيش تلك الذكرى األليمة اليت حلت اذا الوجود

هلي تعبوي يتم فيـه نـوع مـن دخـول البشـر يف      ن زيارة األربعني تعترب مهرجان إأل
القيم واملبادئ ومن مث على رفعة معـدن   النــور وبالتايل يدربون على التضحية يف سبيل

اسـرية للشهــوات او    ،دنيـة  ،دنيئـة  ،الذات والطينة اإلنسانية فبدل ان تكـون خسيسـة  
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وبـدل ان تكـون ذليلـة ورهينـة السفاسـف سـوف        ،للغرائــز او للدنيا او حلب البقاء
يها القيم وتبين شخصية االنسان يف هذا املعسكر وتتشبع ف ،تتصاعد وحتــل  اىل املعايل
 .واملعايل والفضائل والعزة

ولذلك نرى كل املراقبني الدوليني املترصدين ومن مصادر عديدة يقرون بـأن هـذه   
حيــث  ،الزيارة املليونية هي أكرب معهد ومعسكر تدريب للنفس البشرية بشكل عظيم

شعبها حبيث اي دولة كربى لو ارادت ان تعبئ  .يدربــها على التضحية والفداء والعطاء
ولو لشرائــ  قليلة منه استعدادا حلرب مثال او حرب طوارئ اليت تطرأ على البلد فـال  

)عليـه  بينما يف زيـارة احلسـني    ،تستطيع ان جتند اال القلة القليلة وبالترغيب والترهيب
بل زحف بشري مالييين وطوعي من نفس البلـد ومـن   ، جند املاليني من البشر السالم(

 ؟!قدرة يف التعبئةخارجه فما هذه ال

، فمعسكر األربعني هو عبارة عن جتسيد اجملتمع واملدينة الفاضلة امام مرأى البشـر 
وأحد تفسريات املدينة الفاضلة اليت  ،وهذا التجسيد يتجدد يف كل عام من قبل املؤمنني

فسـرت من قبل احلكماء وأصحاب العلوم االجتماعية هـي الـيت ال حتتـاج اىل رئـيس     
منا البشر فيها قد وصلوا اىل مرحلـة البلـوغ العقلـي والروحـي واالداري     فكأ ،وموجه
وهذا يف احلقيقة هو غلبة  ،فإن نسيجهم الطبيعي هو الذي يدبر نفسه بنفسه ،والعلمي

العقل والنور على الغرائــز ألن الغرائز اهلابطة األرضية كما يصفها القران الكرمي )وقلنا 
منــشأها هو  (اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف االرض مســتقر ومــتاع اىل حني

هـا  قـالوا أ جنعـل فيهـا مـن يفسـد في     )احلرص والطمـع وهذا ما بينــه الكتاب الكرمي 
فـإذا كـان    (ويسفك الدماء وحنن نسب  حبمدك ونقد  لك قال اين اعلم ما ال تعلمـون 

وهلذا السبــب نرى اكثر  ،العقل والنور والقلب يطغى فسوف تكون هــناك جنة وأمان
( يتخوفـون  ليهم السـالم احلكام اجلــبابرة واألنظمة احلاقدة على مذهــب ال البيت )ع

هذا ما اشارت اليه التقـــارير الدولـــية الـيت تراقـب هـذا      من هذه الظاهرة احلسينية و
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فال ميكن ان ننظر اىل زيــارة االربعـني كطــقـــو  عباديـة     .احلدث خبفية وغري خفية
 .حمضة وبقدر ما هو عبادة بناء جمتمع وبناء رؤيــة ثاقبة ومــرآة ناصعة للبــشرية

فاهيم األخالقيــة وليس على فلو نالحظ مفهوم التكامل ومفهوم التضامن وكل امل
ــارة    ــل علــى الصــعيد اجملتمعــي تتـجســــد يف زي الصــعيــــد الفــردي واألســري ب
األربــعيــن كحل االزمــة االقتصادية وحل االزمـة االمنيـة وحـل االزمـة العنصـرية      
والتمييز العنصري وغري ذلك من االمراض الكـثرية الـيت تعـاين وتقـض مـن مضـجع       

( ليـه السـالم  االزمــات حــلولــها يف مدرسة ومنهاج احلسـني )ع البشــرية كل هذه 
فلنذهب ونشهد هذا اجملتمع الفاضـل واجملتمـع النـوري والـذين يعيشـون ايـام مسـرية        
االربعني يعيشون يف الواقع حالة الصفاء الروحي والنـوري ويـتمىن كـل فـرد منـهم ان      

 .يعيش هذه احلالة طول عمره

يف معسكر هذه االجواء للشعـائر احلسيــنيــة يعــيش  وهلذا نرى املؤمن اذا دخل
حـيــاة هذا اجملتمع النوري الفاضل ولكن اذا رجع اىل مدينته او بيته وتناسـى احلسـني   

( نبتعد عن هذا النور وعن هذه ليه السالم( فبقدر ما نبتعد عن احلسني )عليه السالم)ع
( نعـيش  ليه السالمونقبل على احلسني )عوبقـــدر ما نعيش  ،اجلنة واجلــنان املثاليــة

من أقبل علينـا أقبلنـا عليـه     :هذه اجلنان احلسينية كما روى عنــهــم )عليهم السالم(
 .ومن أدبر عنا أدبرنا عنه

فبقدر ما يقبل املؤمنون على مدرسة اهل البيت )عليهم السالم( يعيشون الصـفاء  
متمدنـة ومل تشـهدها اىل االن   والنور والثمار وفـــي نفـس الوقـت جيسـدون حاضـرة      

فهناك حتدي بني قيادة سيد الشهداء وتأثــيــر سيد الشهــداء وتربيــة سـيد   ،البشرية
الشهداء للبشــرية وبني كل احلـضــارات واألنظمة واملدار  البشرية وكل املصـلحني  

ليـه  البشــريني مبا فيهم املسلمني واملؤمنــني فـال يوجد اي مصـل  غـري احلسـني )ع   
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( ميكنه ان يريب ويصهر النفو  على مسار مذهبــي او مسار انسـاين ولـو كـان    السالم
 .عاملا مؤمنا

وهلذا كان حبثنا هذا هو تسليط الضوء على أهم احملاور التربـــوية اليت حتــمــلها 
كـي يرتـوي املـؤمن احلســينـــي      ،زيــارة االربعني للتكامل اإلنساين ويف هذا الوجود

مــن انطولوجيا األربعني ملا حتمله من جاذبية روحيـة ذات مشـاهد حمسوسـة    ضمــأه 
عيــانية للجــميــع تكون مبثابة برهان معنوي وفكري وروحي حبسب منطـ  العلـوم   
البشرية االنسانية وحبسب منط  العقل وحبسب منط  الدين والوحي وكان على اربعـة  

 :حماور

 .صطل قراءة يف امل، األربعني :احملول االول

 .قراءة يف املشروعية ،زيارة األربعني بني البدعة واالستحباب :احملور الثاين

 .انطولوجيا األربعني قراءة روحية يف حقيقة الزيارة األربعينية :احملور الثالث

 .قراءة يف الفوائد، زيارة األربعني إرواء للضمأ احلسيين :احملور الرابع

مؤمتر الطـف العلمـي الـدويل الثـامن الـذ اقـيم يف       وجاءت هذه احملاور لتشارك يف 
ية مسيـــرة  حيمل عنوان " الزيارة األربعيــن  اجلامـعة املستنصرية يف كلية االداب والذي

للتكــامــل االنساين " وقد بذلت جهدي يف أن اسلط الضوء على املفاصـل املهمـة يف   
يـة الفكريـة والعقائديـة ومـن     زيارة األربعني من الناحية الروحية واالخالقية ومن الناح

 .الناحية الدينية والسياسية ليكون جزء من الوفاء هلذه املسرية العظيمة
 اسامة العتايب

 هــ 1438/ صفر اخلري /10
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 التمهيد

انـه ضـمأ    ،أو احلـنني للوجـود   ،هو الضمأ للمقـد   ،املراد بالضمأ األنطولوجي
وهو كائن متعطش  ،بوصف وجود االنسان وجودا حمتاجا اىل ما يثريه ة،البشري ةالكينون

 .على الدوام اىل ما يرتوي به

 ،هو افتقار الشخص البشري اىل ما يثري وجـوده   :فالضمأ األنطولوجي للمقد 
ويشبع حاجته  ،حيث تفتقر حياته لوقود حركتها ،ومينحه وقودا حلياته ،ويكر  كينونته
ويعزز قدراته باملستوى الذي جيعله قادرا  ،ويكشف له عن سر احلياة ،ملعرفة معىن احلياة

وجيعـل حياتـه ممكنـه يف هـذا      ،على التغلب على مشكلة الوجود البشري يف هذا العامل
وتكون له القدرة على العيش بأقل ما ميكن من املـرارات   ،العامل الغارق باآلالم واالوجاع

ومن السوداوية  ،معىن اىل املعىن ومن الال ،سكينةوخيرج من حالة القل  اىل ال ،واالحزان
 اىل النور 

مبختلف مستوياهتا وامناطها هـي منـهل    ةاحلسيني ةوعلى هذا االسا  تعترب التجرب
وما زيارة االربعني اال كإحدى االبعاد األنطولوجية  ،ارتواء الضمأ املقد  للفرد احلسيين

 .يف الدين حتاول ان تروي ذلك الضمأ احلسيين

 

ملحمة من الضـوء   ،فعندما تشرب دقائ  الوقت من كأ  يتعت  فيه بكاء الوجود
البشري الغزير تفند عتمة الفلسفات واألدجلات الواهية اليت ال تريد بغرورها املـزمن ان  
تعــترف خبوائها أمام االميان والوالء املطلقني فاألربعـني هي ملحمـة الغتسـال األرواح   

اجلمال احملض وهو يرتكز على شعائر من يقـني إلرواء ضـمأ   باخلــطى املتجهة صوب 
 .العاشقني
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اصـبحت ايقونـة    )عليه السـالم( إن احياء ذكرى أربعينية استشهاد االمام احلسني 
والئي مساوي حيدثها بأاى صـور التعـبري عـن     (Refresehعش  تنتعش ســنويا ب)

يف كـربالء حتـديث    السـالم( )عليـه  هذا االلتصاق االسطوري مبا انتجه احلسني الشهيد 
متــنـــع فايروسات املسميات القائمة على الشيئها ذي  (لبيك يا حسني)تطلقه صرخة 

صـرخة تــــخرج مـن حنـاجر أبـت إال ان تقشـر املعـىن         .االبعاد الناصبية اإلحلاديـة 
اإلسالمي من كل ما علـــ  بـــه مــن غمـــوض منــذ االحنراف الـذي كشـر عـن    

قولة االجتهاد مقابل النص ومع مجلة)حسبنا كتاب اهلل( تلك اجلملة اليت اريد انيابه مع م
منها اال الباطل الذي خيط مصري اسالم يقوده منافقون لـيفرغوه مــن حمتواه األصـيل يف  

اذن هـي )لبيـك يـا     .اوض  صورة من صور احلقد والضغينة على هـذا املنـهج القـومي   
صـرخة تنبــع مـن ارتباطهـا      ،ن يشاء اهلل تعاىلخرى ومرات ومرات اىل اأحسني( مرة 

الوجودي والتكويين باحلسني صـلوات اهلل عليـه لتصـب يف املعــىن احملمـدي النقـــي       
 :واخلايل من كل الشوائب اليت ارادت الشر اذا املعىن الن اميـاهنم اميـان ظـاهري قشـري    

 )ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون(.

الفكار ال ميكن هلا ان تدوم ما مل تكن حماطة بعناية السـماء  لقد اثبتت التجارب ان ا
األمر الذي جتسد بشكل ال لبس فيه بالفكر احلسيين الذي ابقى شعلة االسـالم املضـاءة   
بزيت حممد واله متوهجة يف وقت نشهد فيه انطفـاء الكـثري مـن املفـاهيم واملسـميات      

بعني االرضية اخلصبة لبقاء مثار النـهج  لقد وفرت زيارة االر .كاليسار والليربالية وغريها
لريتـوي بـذلك الضـمأ احلسـيين      ،احلسيين متدلــية بطيبـها وألقهـا املتواصـل التـأثري    

 .بأنطولوجيا األربعني
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 المحور األول

 في المصطلح األربعين قراءة

 

 مصطلح األربعين في الثقافة االسالمية العامة. -

سـواء يف   اإلسـالمية ويف مـوارد متعـددة،   قافـة  لعدد األربعني مكانة خاصـة يف الث 
م يف املباحث األخالقية واملطالـب العرفانــية ام يف املبـاين    أ ،املسائــل واألحكام الفقهية

االعتقاديـــة وقــد ابرزهــا الشــارع املقــد  بصـورة سلســة مــن االحكــام والقــوانني   
ذا املصطل  خصوصـية  مما يؤكد ان هل .التكلــيفــية او السلوكـــية والتربوية النفسانية

وال ندعـي ان هلا عالقة مباشرة ببحثنا اال من حيث االشتراك يف عدد  ،بل خصوصيات
 .وكقراءة عامة هلذا املصطل  يف الثقافة االسالمية ،االربعني

وال شك وال ريب ان هناك جمموعة من االعداد ورد ذكرها يف النصوص االسالمية 
( ومما ال ريب وال شك فيه انه 34( و)33( و)40( و)70( و)100اكثر من مرة كالعدد )

يا كان مذهبه ومشربه ان هذه االعـداد وردت علـى وجـه    ألــم يقل احد من املسلمني 
الصدفــــة والال قصد وبالتايل ال بد ان تكون هـذه االعـداد حتمـل يف نفسـها اسـرارا      

 .وخفايا وحكما قــد تبني لنا منها شيء وختفى علينا منها اشياء

ومن هذه االعداد اليت مت التأكيد عليها يف النصوص االسالمية قرانا وسنة هو العدد 
 :( حيث حتدث عنه القران الكرمي يف اربعة مواضع وهي40)

 .()واذ واعدنا موسى أربعني ليلة :يف قوله تعاىل -1

 .(يف قوله تعاىل: )وواعدنا موسى ثالثني ليلة وامتمناها بعشر -2

ا بلغ اشده وبلغ اربعني سنة قال رب اوزعـين ان اشـكر   )حىت اذ :يف قوله تعاىل -3
 نعمتك اليت انعمت علي(.



﴿551﴾ 
 

قال فإهنا حمرمة عليهم اربعني سنة يتيهـون فـــي االرض فـــال    :)يف قوله تعاىل -4
 .(تـــأ  على القوم الفاسقني

اما الروايات فقد حفلت كتب السنة والشيعة بعشرات الروايات وهي تتحدث عن 
تلف اجملاالت العبادية وغريها وسأكتفي بذكر بعض هذه الروايات مثـاال  هذا العدد يف خم
 :ال حصرا منها

" مـن   :حيـث ور عـن رسـول اهلل )ص( قولـه     :ما ورد يف حفظ اربعني حديثا -1
 .حفظ من اميت اربعني حديثا ينتفعون به بعثه اهلل يوما القيامة فقهيا عاملا "

"اذا  :د عن رسول اهلل )ص( قولهحيث ور :ما ورد يف توب العبد عند االربعني -2
 بأيب وجه ال يفل  "  :بلغ الرجل اربعني سنة ومل يتب مس  الشيطان بيده ووجهه وقال

حيث ورد عن ابو عبد  :ما ورد يف استجابة الدعاء اا كان الداعي اربعني رجال -3
 " ما من رهط اربعني رجـال اجتمعـوا فـدعوا اهلل عـز     :قوله )عليه السالم(اهلل الصادق 

وجـل عشـر    فإن مل يكونوا أربعني فأربعة يدعون اهلل عـز  ،وجل يف امر اال استجاب هلم
 مرات اال استجاب 

 العزيـز  اهلل فيسـتجيب  مـرة  أرعـني  اهلل يـدعوا  فواحد أربعة يكونوا مل فإن ،هلم اهلل
 .(1)" له اجلبار

 

 مصطلح األربعين في الشأن الُحسيني الخاص.

 نعرض ،العامة اإلسالمية الثقافة يف األربعني مصطل  حول الوقفة تلك عرض بعد
( األربعني) كلمة وردت فقد ،احُلسيين الشأن يف املصطل  هذا خصوصّية ،موجز بشكل

                                                           
 حتصـيل  إىل الشـيعة  وسـائل  تفصـيل ، هـ1104 سنة املتو ، العاملي احَلر احلسن بن حممد الشيخ: العاملي( 1

 .10412 ــ103 ص، 7ج:التراث إلحياء( السالم عليهم) البيت آل مؤسسة حتقي : الشريعة مسائل
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 العـدد  بـني  فيهـا  ربطت السالم(، م)عليه البيت أهل أئمة عن الروايات من جمموعة يف
 ابو الشهداء سيد مقتل على واألرض الَسماء مبا الوجود هذا وحزن ُمصاب وبني أربعني
 :منها )عليه السالم(، احلسني عبداهلل

)عليـه   احلسـني  علـى  صـباحأ  أربعني وغريها واألرض السماء بكاء يف ورد ما ـ1
 بكت  ما"  :قال حيث )عليه السالم( جعفر أيب عن مجيلة أيب صحيحة يف كما السالم(،
 (عليهمـا  اهلل صـلوات ) علـي  بن احلسني على إال زكريا بن حيىي بعد احد على السماء
"  :قال )عليه السالم( الصادق اإلمام أن ورد زرارة وعن. (1)" يومًا أربعني عليه بكت فإهنا

 صـباحاً  أربعني بكت األرض وأن ،صباحًا أربعني احلسني على بكت السماء إن يازرارة
 تقطّعـت  اجلبـال  وان ،واحلمـرة  بالكسوف صباحًا أربعني  بكت الشمس وأن ،بالسواد

 عليـه  احلسـني  علـى  صباحًا أربعني بكت املالئكة وأن ،تفجرت اجلبال وأن ،وانتشرت
 رأ  اتانـا  حـىت  رجلـت  وال أكتحلـت  وال أدهنت وال امرأة منا أختضبت وما السالم
 دموعـه  متـأل  حـىت  بكـى  ذكره إذا جدي وكان ،بعده عربة يف زلنا وما ،زياد بن اهلل عبيد
 لبكائهم فيبكي ليبكون قربه عند املالئكة وأن ،رآه من له رمحة لبكائه يبكي وحىت حليته
 .(2)".املالئكة من والسماء اهلواء يف من كل

 اإلمام حديث يف كما ،األربعني زيارة احدها مخسة املؤمن عالمات أن من ورد ما ـ2
 وزيـارة  ،ومخسـني  احـدى  صـالة  ،مخـس  املـؤمن  عالمـات "  ان مـن  العسكري احلسن
 .(3)" العاملني رب اهلل ببسم واجلهر ،اجلبني وتعفري ،باليمني والتخّتم ،االربعني

                                                           
 النشر مؤسسة نشر، القّيومي جواد حتقي ، الزيارات كامل، القمي قولويه بن حممد بن جعفر: القمي( 1

  .81 ص، 2ح، 22 باب، املقدسة قم، هـ 1417، األوىل الطبعة، اإلسالمي
 .نفسه املصدر ( 2
 الكتب دار نشر، اخلرسان املوسوي حسن السيد حتقي ، األحكام هتذيب، احلسن بن حممد: الطوسي( 3

، للمجلسي األنوار حبار يف وورد)عليه السالم(.  احلسني زيارة فضل باب يف، 17ص، 2ج. طهران، اإلسالمية
 .329، 98 ج: ساب  مدصر
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 وتوجه )عليه السالم( احلسني اإلمام تركه الذي احلج أيام اول بني الفاصلة املدة ـ3
 .يومًا أربعون )عليه السالم( شهادته وهو حمرم من العاشر اليوم وبني كربالء إىل

 يوم وبني حمرم من العاشر يف )عليه السالم( احلسني شهادة يوم بني الفاصلة املدة ـ4
 .يومًا أربعون هو املشهور على كربالء إىل الشام من السبايا عودة

 .البيان صدد يف وحنن لطوهلا عنها نعرض ،أربعون العدد حول كثرية موارد وهناك
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 المحور الثاني

 ستحباب قراءة في المشروعيةزيارة االربعين بين البدعة واال

 الـنصَ  ثبوت عدم فرض على األربعني زيارة استحباب على الدليل إقامة سبيل يف
 املبحـوث  واملورد كلية قواعد مبثابة هي واليت اهلاّمة املقدمات من عدة نذكر ،خبصوصها

 .تطبيقاهتا موارد أحد عنه

 االسـتغناء  للفقيـه  ميكـن  ال والـيت  ،الشرعية األحكام استنباط يف املهمة األدلة ومن
 وكذلك ،حجة الدليل بعموم فالتمسك ،االدلة وإطالقات  بعمومها التمسك :هي عنها
 الرسائل يف املوجودة الشرعية املسائل واكثر ،شريعة حجة الدليل بإطالق التمسك ايضًا

 .األدلة من املستفادة واإلطالقات بالعمومات التمسك إال ماهو العملية

 

 احلكـم  علـى  الـدال  ــ  سـنة  أو قرآنـاً  ـ اللفظي الدليل إن :األصول علم وحبسب
 :ثالثة أمناط على يكون ،الشرعي

 علـى  إال يصـدق  ال خاصـاً  الدليل لسان يف املأخوذ العنوان يكون أن :األول النمط
 حـج  فمـن  اهلل شعائر من واملروة الصفا إن)) :تعاىل قوله قبيل من .واحد وفرد مصداق
 ال خاصـان  عنوانـان  واملروة فالصفا ،(1)((اما يطوف أن عليه جناح فال اعتمر أو البيت

 ولـيس  ،احلـرام  املسـجد  حبذاء املوجودان اجلبالن ومها ،واحد مصداق على إال يصدقان
 .غريمها إال للسعي آخر فرد هناك يكون فال ،واض  كما آخر مصداق هلما

 مبصـادق  يتحق  لكن خاصًا الدليل لسان يف املأخوذ العنوان يكون أن :الثاين النمط
 وحـرم  البيـع  اهلل وأحـل )) :تعـاىل  كقوله .واحد ومصداق فرد يف منحصرًا وليس كثرية
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 عمليات من كثرية مصادي  حتتهما يندرج لكن ،خاصان عنوانان والربا فالبيع ،(1)((الربا
 .والربا البيع

 عنـاوين  حتتـه  تندرج عامًا الدليل لسان يف املأخوذ العنوان يكون أن :الثالث النمط
 آمنـوا  الـذين  أيها يا)) :تعاىل كقوله .متعددة ومصادي  أفراد العناوين هذه وحتت ،كثرية
 عقـد  ،املضـاربة  عقد ،البيع كعقد :كثرية عناوين هحتت العقد فعنوان ،(2)((بالعقود أوفوا
 .كثرية وأفراد مصادي  العقود هذه حتت ويندرج النكاح عقد ،اإلجازة عقد ،الوكالة

 فعنـوان  ،" حـرام  مسكر كل" :(لى اهلل عليه وآلهص) حممد األكرم الرسول وكقول
 احلكم فهذا ،مسكرة احلشيشة ،مسكرة البرية ،مسكر اخلمر: كثرية عناوين حتته املسكر

 خاصـاً  عنوانًا كان سواء ،اخلمر مصادي  من مصداق هو ما كل يشمل ــ احلرمة أي ــ
  .واحد مصداق إال له ليس أم ،خمتلفة مصادي  حتت

 مبظاهره ـ )عليه السالم( احلسني اإلمام على العزاء بتجديد املؤمنون به يقوم ما وإن
 ثبـوت  عدم فرض على حىت) شرعًا وراج  مستحب األربعني ليلة أو يوم يف ـ املعروفة
 :لكونه (خبصوصها النص

 برجحانـة  احلكـم  يف كاًف وهذا ،الشرعية االدلة وعمومات إلطالقات مشمواًل ـ1
 لداللة مستحبًا أو واجبًا بكونه الشيء على حنكم ان بالضرورة وليس ،شرعًا واستحبابه

 او بـالوجوب  للحكـم  العـام  العنـوان  يكفـي  بـل  ،اخلاص بعنوانه عليه اخلاص الدليل
 .الكراهة احلرمة او االستحباب
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 االستحباب بقصد األربعني يوم يف )عليه السالم( احلسني اإلمام زيارة إن :قال فمن
 او الشـيء  اسـتحباب  ان من ،للصواب وجمانب واهم فهو ،وبدعه تشريع واخلصوصية

 لسـان  يف مـأخوذاً  اخلـاص  العنوان هذا يكون أن بالضرورة ليس اخلاص بعنوانه وجوبه
 العـام  الـدليل  يدل ان هخبصوص حرمته او وجوبه او باستحبابه باحلكم يكفي بل ،األدلة
 السابقة املقدمات يف ذلك عرضنا كما ،عليه

 وال السـالم(  م)عليه البيت أهل من احد يفعلها مل األربعينية إقامة إن يقال رمبا ـ2
 .الصاحل السلف من هلم املعاصرين أصحاام من

 إذا مكروهـة  او بدعة كوهنا يقتضي ال املمارسات لبعض األئمة فعل عدم إن :وفيه
 وخلـ   اختيـار  للمكلـف  املقـد   الشـارع  وفوض ،األدلة وعمومات إطالقات للتها

 فما ،والكراهة ةللبدع مالزمًا الصاحل والسلف االئمة فعل عدم فليس ،واالفراد املصادي 
 حـد أ ال نأ مـع ( السـالم  معلـيه ) االئمة بفعل تثبت مل واليت املستحبة املمارسات أكثر
 اختـاذ " قاعدة حتت تدخل واليت ،املقد  الشارع لدى مرغوبة اهنوكو استحبااا يف يشك
  .االميان اهل شعار من وأصبحت" احلسنة السنة

 زيارته فضل يف الفريقني كتب يف الروايات من املئات بل العشرات جاءت هنا ومن
 الفقهـاء  بعـض  أوجـب  درجة إىل األمر وصل حىت ،املقدسة الشريفة ترتبه اىل والتوجه

 احلـر  وأفراد بل السالم()عليه  احلسني زيارة بوجوب حيكم بأن متعددة لروايات ستنادًاا
 علـى  واألئمـة  )عليـه السـالم(   احلسـني  زيـارة  وجوب"  بعنوان بابًا وسائلة يف العاملي
 أيب عـن  ورد مـا  :منـها  ،ذلـك  علـى  تـدل  الروايات من مجلة فيه وارد"  كفاية شيعتهم
 اتيانـه  فإن السالم عليه احلسني قرب بزيارة شيعتنا مروا: "قال حيث )عليه السالم(جعفر

 .(1)" وجل عز اهلل من باإلمامة للحسني يقر مؤمن كل على مفترض
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 فـإن  ،السالم عليه احلسني بزيارة شيعتنا مروا" :قال فرعج ايب عن اخرى رواية ويف
 وأقـر  آمـن  من كل على مفترضة وزيارته السبع وأكل واحلرق والغرق اهلدم تدفع زيارته

 .(1)" وجل عز اهلل كم باإلمامة للحسني

 فـيمن  تقـول  ما :سأله ان بعد للحليب قال )عليه السالم(، الصادق عبداهلل ايب وعن
 .(2)" له هو بأمر واستخف وعقنا اهلل رسول ع  :قال ؟ ذلك يقدر وهو زيارته ترك

 أخبـار  من وكثري الباب هذا اخبار اكثر أن"  :علمائنا من مجلة قال ذلك اجل ومن
 مـن  كوهنـا  بـل  )عليه السالم( احلسني زيارة وجوب على يدل ظاهرها االحرى األبواب
 .(3)" القدرة مع مرة العمر يف بوجواا القول يبعد وال. .كدهاوآ الفرائض أعظم

 ال ،الروايـات  بعـض  يف كمـا  )عليه السالم( احلسني زيارة أن ايضًا للنظر وامللفت
 زيارة يف واضحة حالة ميثل االمر وهذا ،واألهل واملال النفس على اخلوف مع حىت تسقط
 يف جـاري  هـو  كمـا  الضـرر  بعدم وأ اخلوف بعدم تقيد مل حيث )عليه السالم( احلسني
 اإلمـام  عـن  ورد فقـد  ،واملسـتحبات  السـنن  عن فضاًل اإلسالمية والواجبات الفرائض
 احلسـني  قري زيارة التدع معاوية يا" :وهب بن ملعاوية يقول وهو )عليه السالم( الصادق

 أن حتـب  أما ،عنده كان قربه ان يتمىن ما احلسرة من رأى تركه من خلوف )عليه السالم(
 .(4).".واالئمة وفاطمة وعلي اهلل رسول له يدعوا فيمن وسوادك شخصك اهلل يرى

 ألنزل إين :له قلت" :قال )عليه السالم( الصادق اهلل عبد يبأ عن بكري ابن رواية ويف
 أرجـع  حـىت  مشـف   وجل فقليب خرجت إذا أبيك قرب زيارة اىل ينازعين وقليب األرجان
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 فينا اهلل يراك أن حتب أما بكري يابن :فقال ،املصاحل واصحاب والسعاة السلطان من خوفًا
 عليـه  احلسـني  حيدثـه  وكان عرشه ظل يف اهلل اظله خلوفنا خاف من انه تعلم أما ؟ خائفًا
 فـزع  فـأن  يفـزع  وال النا  يفزع ،القيامة يوم أفزاع من اهلل وآمنه العرش حتت السالم
 .(1)"بالبشارة قلبه وسكنت املالئكة وقرته

 روايـة  :وهـي  امهها من هنا فيها نذكر ،الروايات من جمموعة اجملال هذا يف ذكروا دق
 أنه السالم عليهما العسكري علي بن احلسني حممد أيب عن روي حيث ،املؤمن عالمات

 الـيمني  يف والتخـتم  االربعني وزيارة ومخسني إحدى صالة ،مخس املؤمن عالمات" :قال
 .(2)"الرحيم الرمحن اهلل بسم واجلهر اجلبني وتعفري

 يف وذكـروا (االربعـني  زيارة) كلمة خالل من الزيارة ستحبابا على العلماء استدل
 :وجوه عدة ذلك

 املـراد  ان ،هذا يومنا واىل بعده وما الصدور زمن يف العلماء  فهمه ما :االول الوجه
 علـى  سـار  ومـا  بل ،أربعينه يوم يف )عليه السالم( احلسني زيارة خصوص األربعني من
 (األربعـني ) كلمـة  ورود أن عتبـار اب ،السـالم  عليهم البيت أهل شيعة عموم الفهم هذا
 ،غريها وال العهد خصوص والالم األلف هذه من املراد أن شك وال ،والالم باأللف حمالة
  إذا العهدية والالم األلف ان املعلوم ومن

 أن مثاًل يص  فال املخاطب عند معروفة مشخصة معرفة حولتها نكرة على دخلت
 وال يعرفـه  ال وهـو  والنـهار  الليل يف زيارته ويتعاهد الرجل يكرم أن شخص من تطلب
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 ،معـاً  واملخاطـب  األمـر  عنـد  معهودًا شخصًا افتراضه من البد بل اخلارج يف يشخصه
 ال ،الذهنية العهدية والالم باأللف حمالة جاءت عندما الرواية يف املوجود (أربعني) فكلمة
 وهـي  واملخاطـب  املتحـدث  عنـد  ومشخصـه  معينة أربعني إىل تشري أن تريد أخنا شك

 مـن  بدرجـة  أصـبحت  والـيت  ،السـالم  عليهما علي بن احلسني الشهداء سيد أربعينية
 املتلقي جيد ال وبالتايل املوايل الشيعي عن فضاًل اإلسالمي الواقع يف والتشخيص الشهرة
 قدميًا احلديث اذا مسع من كل عند حصل ما وهو عليه تطبيقها يف صعوبة احلديث هلذا

  .وحديثًا

 أن يف إليـه  الروايـة  تشـري  الـيت ( املؤمن) من املراد نأ ،ذلك إىل أضافة :الثاين الوجه
 السـالم  علـيهم  البيـت  ألهل املوايل الشيعي خصوص هو املذكورة بالعالمات  يتصف
 فإطالق ،واملؤمن املسلم بني الفرق يف ،والفقهية  الشيعية الثقافة ضمن املشهور هو كما
 لكافـة  العلميـة  الرسـائل  به صرحت كما الشيعي الفرد خصوص على هو املؤمن لفظ

 مـن  هـي  األربعـني  يـوم  يف احلسني زيارة بأن الفهم هذا وف  يدل وهذا ،االبرار علمائنا
 .عشر األثىن املؤمن عالمات

)عليه  العسكري احلسن اإلمام عن احلديث صدور فترة مالحظة هو :الثالث الوجه
 أهـل  ملـوك  مـن  ملـك  وأقسـى  أعـىت  زمـن  يف يعيشـها  كـان  الـيت  الظـروف  السالم(
 البيـت  أهـل  مبحـيب  وقتـه  يف السـجون  ملئـت  حيـث  وشيعتهم السالم( م)عليهالبيت

 ملفـت  وبشـكل  )عليه السالم( احلسني قرب حبفر أمر أنه التاريخ يف ُذكر وقد .وعلمائهم
 الطري  قطع أجل من عادية زراعية ارض اىل وحتويله عليه البذور وبذر حبرثه امر ،للنظر
 .(1)" وهنارًا لياًل زائريه على الشريف القرب هذا ملعرفة
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 مـن  خـاص  عمل اىل حيتاج خاصًا طرفًا املوالني ظرف كان فقد األسا  هذا وعلى
 قبـل  مـن  امخادهـا  وعـدم  املـؤمنني  قلـوب  يف وهاجـة   الشعلة هذه إبقاء يف األئمة قبل

 مـن  احلسـني  زيـارة  علـى  حث )عليه السالم( العسكري احلسن لإلمام فكان ،الظاملني
 العباسـي  لإلرهـاب  حتـدي  كوهنا الزيارة على حتث اليت األحاديث طري  ،طريقني خالل

  والطري  السالم(،)عليه  احلسني قبل زائري جتاه املتوكلي

 قرب عند له يزور ان يف ثقة رجل له جرأيست ان او الزيارة احياء يف مباشرته هو الثاين
 )عليه السالم( احلسني

 روايـة  يف (ربعـني األ) كلمة محل على اشكاال بعضهم اورد قد انه هو :الرابع الوجه
 هـذا  نقـل  وقـد  مؤمنـا  االربعـني  زيـارة  خصوص على )عليه السالم( العسكري االمام

 :خـرين أ عـن  نقال قال حيث )عليه السالم(احلسني مقتل كتابه يف املقرم السيد االشكال
 يف التـواء  مؤمنـا  ربعـني أ زيارة على باحلمل( االربعني زيارة) اجلملة هذه يف والتصرف"

 الذوق مع ينسجم ال الفهم وهذا" السليم الذوق يأباه االستنتاج يف ومتحل احلديث فهم
 الـذين  مؤمنـا  االربعون هم من ترى فيا رج  اذا فيما اسئلة عدة وسيواجه للرواية العام
 حـىت  وأ السنة وأ الشهر يف وأ اليوم يف زيارهتم تتم وهل صفاهتم؟ هي ما بزيارهتم؟ امرنا
 عامـة  ام البيـت  ألهـل  املوالني خصوص االربعني هؤالء زيارة من املراد وهل العمر؟ يف

 زيـارة  هـو  بـه  املقصـود  كـان  فـاذا  ؟ العالمة هو اربعني العدد يكون ملاذا مث املسلمني؟
 قبل املعصومني االئمة من ذلك يصدر مل ملاذا مث وافضل؟ اهم تكون العدد فزيادة املؤمنني
 عصـر  يف االمـر  هـذا  مثـل  يصدر مل بل وحتياهتم والمه اهلل صلوات عليهم احلسن االمام
 ربعـني أ كوهنـا  علـى  ربعنياأل كلمة محل وهلذا! ؟(لى اهلل عليه وآله وسلمص) اهلل رسول
 الظـاهر  خـالف  اهنـا  اىل اضـافة  ،خاصـة  عناية اىل حتتاج زائدة ومؤونة تكلف فيه مؤمنا
 عالمـة  والتبـادر  النـا   مـن  العامـة  وحىت بل وحاضرا سابقا العلماء اذهان اىل املتبادر
 .احلقيقة
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 المحور الثالث

 في حقيقة الزيارة األربعينيةانطولوجيا االربعين قراءة روحية 

 ،املسبقة واحكامه انتظاره واف  اخلاص ووجوده ذاته من فهمه شخص كل يستمد
 االميـان  فضاء يف اال االميان يفهم ال لذلك وخربهتا الذات بفضاء الدوام على الفهم يتلون
 لـيس  التجربـة  اـذه  نتحق  مل فما الدينية التجربة فضاء يف اال الدينية التجربة تفهم وال

 يفهـم  وال احلب يتذوق من اال احلب طبيعة يفهم ال مثلما هلا واض  فهم تقدمي بوسعنا
 الكلمـة  فتفشل بالقل  يغرق من اال القل  يفهم وال ابتهاجا نفسه تشرق من اال البهجة

 مـن  الـروح  اشـواق  العشـاق  يستمد الروح اشواق عن خترب فكيف ذاهتا عن االخبار يف
 ،حضـرته  يف يغيبـون   احلـ   بوجـود  ارواحهـم  متتلـىء  احلـ   انوار قلوام تضيء احل 

 سـواه  حمبوب كل غيبة غيبته ورؤيتهم ،رؤية رؤيته عن غيبتهم تصري غيبته يف حيضرون
 بوجـود  متثـل  وان ،هـو  القلـب  يـراه  انواره ببصرية ،هو ليس العني حتسبه ما وكل ،هو

 احل  خيط حيث ،سواهم على فيفيضون االنطولوجي العشاق ضمأ يرتوي هكذا .سواه
  .البهيج النور حاالت يف فيعيشون ،االسرار قلوام على

 نفوسـهم  يف وجتـدد  وتبعـث  ،املاليـني  تنشده هدف ،االربعني انطولوجيا يف هكذا
 االميـان  فيكـون  ،والـروح  والقلـب  للعقـل  وانفتاحـا  تفاعال ،احلسني اجل من وحياهتم

 .واحلرية احلب عالقة على مبين اميان هو احلسني بأربعينية االنطولوجي

 قلبـه  ليصـب   االربعـني  بأنطولوجيـا  احلسيين ضمأه املرء يرتوي االهلي احلب وعرب
 مـرأة  لكـل  مـرأة  حياتـه  يف احلـب  ويصري احلب وهو هو احلب يكون اي للحب منبعا

 .صورة لكل وصورة
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 زيارة االربعين منهج تربوي روحي
 جعـل  بـل  فحسـب  )عليه السـالم(  صلبه من الطاهرة الذرية وجل عز اهلل جيعل مل

 مـن  السـماء  قبـة  بل الطينية القبة القبة ههذ من املراد وليس ،هقبت حتت الدعاء استجابة
 عنـد  انـه  مبعـىن  بل ،واالرض امساء وتالقي االف  يف البصر منتهى شعاع حىت قربة عند

 جبـابرة  من او والطاغوت اجلبت من حاجب هناك يكون ال الشهداء سيد من االقتراب
 طري  هو احلسني فطري  ،الربوبية بالساحة باالتصال عنده خاصة شفافية هناك بل اخلل 
 وهـذه  الكثيفـة  اجلـدران  مـن  نـوع  هو اللغة يف كما اجلبت فان واجلبابرة الطغاة حصد
 حتصـد  كلـها  تعاىل اهلل على الوفود عن وحاجب عقبة تكون اليت السدودات او اجلدران

 ومن )عليه السالم( هقبت حتت ءاالدع استجابة خالل من )عليه السالم( احلسني طري  يف
 الشرك وموانع الفرعونية املوانع ههذ كسر بعد تزنل سوف السماوية الربكات تلك فان مث
 .باهلل

 التربـة  هاذ نقصد وال ،هتربت يف الشفاء حىت بل الدعاء استجابة يف فقط ليس وهذا
 سـيد  مـن  االقتراب مبعىن هي واليت والروحية املعنوية التربية حىت بل فحسب اجلغرافية
 مطلـ   قبـول  يعـين  )عليـه السـالم(   هقبت حتت الدعاء فاستجابة )عليه السالم( الشهداء
 طريـ   عن جاء ذلك وكل الربكات نزول يعين )عليه السالم(هتربت يف والشفاء ،العبادات

 هبامامتـ  مشـروطة  االعمـال  وقبـول  العقائـد  ان يتض  تقدم ما كل ومن :الشهداء سيد
 ،االعمال قبو وكذلك صلبة من والذرية االمامة هي العقيدة اصول من ان حيث هوواليت
 )عليـه السـالم(   بواليتـه  مشـروطة  اعمالنا ان عن ينبئ فهذا قبته حتت الذي الدعاء واما

 عبـارة  هـو  االربعـني  معسكر وان الفاضلة كاملدينة االربعني زيارة تكون فسوف وبالتايل
 عـام  كل يف يتجدد التجسيد وهذا ،البشر مرأى امام الفاضلة واملدينة اجملتمع جتسيد عن
 احلكمـاء  قبـل  مـن  فسـرت  الـيت  الفاضـلة  املدينـة  تفسـريات  واحـد  ،املؤمنني قبل من

 قـد  فيها البشر فكأمنا ،وموجه رئيس اىل حتتاج ال اليت هي االجتماعية العلوم واصحاب
 الطبيعـي  نسيجهم فان ،والعلمي واالداري والروحي العقلي البلوغ مرحلة اىل وصلوا
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 الن ،الغرائـز  علـى  والنور العقل غلبة هو احلقيقة يف وهذا ،بنفسة نفسة يدبر الذي هو
 عـدو  لبعض بعضكم اهبطوا قلنا و) الكرمي القران يصفها كما االرضية اهلابطة الغرائز
 هبينـ  مـا  وهـذا  والطمـع  احلرص هو منشأها (حني اىل متاع و مستقر االرض يف ولكم

 حبمـدك  نسـب   وحنـن  الدماء ويسفك فيها يفسد من فيها جتعلأ قالو)) :الكرمي الكتاب
 .((تعلمون ال ما اعلم اين قال لك ونقد 

 دخول من نوع هفي يتم تعبوي اهلي مهرجان عن عبارة االربعني زيارة جيعل ما وهذا
 رفعة على مث ومن واملبادئ القيم سبيل يف التضحية على يدربون وبالتايل ،النور يف البشر
 تتصـاعد  سـوف  السفاسف ورهينة ذليلة تكون ان فبدل ،االنسانية والطينة الذات معدن
 واملعـايل  القـيم  فيها وتتشبع ،املعسكر هذا يف االنسان شخصية وتبين ،املعايل اىل وحتل 

  .والعزة والفضائل

 ههـذ  بـان  يقـرون  عديدة مصادر ومن املترصدين الدوليني املراقبني كل نرى وذلك
 حيـث  ،عظـيم  بشكل البشرية للنفس تدريب ومعسكر معهد اكرب هي املليونية الزيارة
 شـعبها  تعـىب  ان ارادت لـو  كربى دولة اي حبيث .والعطاء والفداء التضحية على يدراا
 فـال  البلـد  علـى  تطرا اليت ئطوار حرب او مثاًل حلرب استعدادًا منة قليلة لشرائ  ولو

)عليـه   احلسـني  زيـارة  يف بينمـا  ،والترهيب وبالترغيب القلية القلة اال جتند ان تستطيع
 فمـا  خارجة ومن البلد نفس من وطوعي مالييين بشري زحف بل ،املاليني جند السالم(

 التعبة؟ يف القدرة ههذ

 جـداَ  عميـ   روحـي  تربوي منهج فهي ،الزيارة ههلذ الروحية القراءة هكدؤت ما هذا
 الغربلـة  عمليـة  مع بلغت اليت )عليه السالم(احلسني ةرزيا فضل روايات هاكدت ما وهذا

 عـن  خيتلـف  تربوي قانون فيها رواية كل ان االقل وعلى ،روائي نص 480 والتمحيص
 احلـرم  يصـل  حـىت  بيتـة  مـن  قدم اول من خيرج الزائر ان يعين وهذا ،الثانية الرواية نص
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 املساء احوال من حال( 480) يف يعيش فهو بيتة يف قدم اخر اىل ويرجع ويزور الشريف
 .شان يف هو يوم كل واهلل ،تعاىل اهلل ونؤش من شان االربعني زيارة الن .واالض

 ،لـر  بن عمرو عن ،محاد بن علي عن ،سعيد بن عمرة عن ،مزاحم بن نصر وعن
 اهلل عبد ابا يا :للحسني علي قال :قال )عليه السالم( الصادق اهلل عبد ايب عن ،جابر عن
 قدما؟ انت اسوة

 بين يا ،علم مبا عامل وسينتفع جهلوا ما  علمت :قال ؟ حايل ما فداك جعلت :فقال
 يريدونك ال مث دمك امية بنو ليسفكن بيده نفسي الذي فو تيكأي ان قبل من وابصر امسع
 بيـده  نفسـي  والـذي  السـالم(: )عليه  احلسني فقال ،ربك ذكر ينسونك وال ،دينك عن

 .ايب ثول اكذب وال اهلل نيب واصدق اهلل انزل مبا قررتأو ،حسيب

 حىت كافة البشرية اىل وقدوة اسوة هو القدم منذ )عليه السالم( انه توكد الرواية ههذ
 القـدم  منـذ  البشـرية  به تتكامل كي تعاىل اهلل جعله تربوي برنامج وهو ،والرسل االنبياء
 ةزومعجـ  منقبـة  وهـذه  .السـالم  عليهم واالئمة والرسل االنبياء فيهم مبا املستقبل واىل
 فيهـا  املضـرم  ةيالبشـر  اجملتمعـات  يف االن نشـاهده  ومـا  )عليه السـالم(  الشهداء لسيد

 االزمـه  بسـبب  االقتصادي الظلم من تان واليت والعداوات واحلرب والتطاحن التكاليف
 وجـاءت  حكمـت  الـيت  االنظمة وكل ،اهلمجي والتمييز الظلم ومن ،االن الراهنة املالية

 ،االزمـات  ههلذ حلول اي تقدم مل االن اىل والدميقراطية والشيوعية مساليةأوالر باالشتراكية
 الشـهداء  لسـيد  وسـنوي  لس سلمي طوعي بشري وانقياد بيعة هناك نرى هذا ظل ويف

 رقعتـها  الـيت  الدولـة  هـذه  يف ثرأتـ  العـامل  وغـري  والعامل والبعيد والقريب )عليه السالم(
)عليـه   الشهداء سيد يد على ومبنية قائمة الدولة هذه ،اجلغرافية وليس والبشر النفو 
  .للمجتمعات )عليه السالم( احلسني االمام قيادة قدرة هي فكم السالم(

 احلسـني  انـا  يعـين  قـدما  انت اسوة عبداهلل ابا يا )عليه السالم( املؤمنني امري وقول
 االنبيـاء  بـه  علـم  حيـث  ،قبـل  بل عاشوراء واقعة بعد فيما ليس  ثريهأت )عليه السالم(
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 كـان  وجـل  عز اهلل ان حيث ؟ اسوة هلم يكون لكي احلسني ام صنع فماذا ،واالوصياء
 عاشوراء واقعة يف )عليه السالم( الشهداء سيد على جيري ما االنبياء على ويقص يوحي
 خـذهم أي كان عاشوراء واقعة هلم يستعرض وعندما الصرب على  ويربيهم يعضهم لكي
 اـم  يكامل كي ألنبيائه وجل عز اهلل من التربوي  والربنامج االلية من نوع وهذا ،البكاء
 ءلألنبيـا  بالقيـا   هـي  الـيت  الطف يف الشهداء سيد مواقف كانت هنا ومن ،املعايل اىل

 مشاهدة فهناك ،الشهداء سيد لقضية الكبري الروحي االجنذاب ذلك جتد وهلذا .مستقبل
 العلوم منط  حبسب وروحي وفكري معنوي برهان مبثابة وهي للجميع عيانية حمسوسة
 الروحـي  اجلـو  فضاء يف يالحظ انه وهي ،واحلي الدين منط  وحبسب ،االنسانية البشرة
 احلسـني  اىل خاصة روحية جاذبية هناك به والتعل  )عليه السالم( الشهداء سيد لشعائر
 .معه املستشهدين هصحابأو بيتة واهل

 .املسلمني عن فضال البشر لعامة بل فقط املؤمنني لدة ليس الروحية اجلاذبية وهذه
 من يستمد فسوف اجملتمع شرائ  ولكل البشري اخلاطر يف جتدد كلما روحي منبع االهنم
 .تنفذ ال روحية وجاذبية ةرواثا وتوجيه ووهج حرارة

 الـذين  املسـلمني  حـىت  بـل  املـؤمنني  عند واملعنوي الروحي للوهج )عليه السالم(
 (السـالم  عليهم) البيت هلأل والعداء والنصب البغض عدم تقدير اقل على – يلتزمون
 باجنـذاب  يقـا   ال ذااماجن فان وحيادية مبوضوعية )عليه السالم( احلسني اىل وينظرون
 الـنيب  علـى  البكـاء  من هب يقومون ما فان(، لى اهلل عليه وآله وسلمص) للنيب املسيحيني

 جنـد  ال )عليه السالم( علية الدماء يسيلون حىت قتلة يوم )عليه السالم( مرمي ابن عيسى
 فئـات  كل ومن )عليه السالم( احلسني حميب بني الروحي واالنشداد االرتباط هذا عندهم
 ملـة  اي اجنـذاب  مع قايسناه لو الشديد االنشداد هذا الن )عليه السالم( باحلسني البشر

 القـوي  الشفاف الروحي اجليشان وهذا الروحي العنفوان هذا جند وال جند قلم بقدوهتم
 ويصـهره  ويغريه يبدله حبيث )عليه السالم( الشهداء لسيد املنجذب خل  يف حىت املؤثر
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 لـون  جيـدون  وشـرائحه  اجملتمـع  طبقـات  كل ان واللطيف .يشعر ال او يشعر حيث من
 )عليه السـالم(  اليه ينجذبون جتعلهم )عليه السالم( الشهداء سيد مدرسة يف هلم خاص
 واملخزون الكم او الفضائلي الكم او اجلمالية الدرجة هذه فما ،عقال صدفة ليس وهذا

 .املعني هذا ينضب ال حبيث الشهداء سيد ونور روح يف املوجود اهلائل الروحي
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 االنساني والرقي الروحيزيارة االربعين طريق التكامل 

 )قراءة تأويلية(

 خـدم  ومـن  خدم اشتاق من :قولة )عليه السالم( املؤمنني مريأل املنسوبة احلكم من
 باملعىن الزيارة خارطة لنا ترسم احلكمة وهذه .عرف وصل ومن وصل اتصل ومن اتصل

 :بعضها اىل نشري ،وحاالت ومقامات مراتب هلا ةرفالزيا .االخص

 وحضـور  ،والرغبـة  ،النيـة  وصدق ،بالطموح يتأي واالشتياق ،اشتياق احلسني زيارة -1
  .الشوق هو املسري اىل الدافع يكون ان البد اذن ،اليه شوقًا زاره من ورد وقد ،القلب

 .خدمة احلسني زيارة تكون ،االشتياق حتقي  بعد -2

 خـري  وهم الطهارة بيت هلأ من نهأل ،اتصال احلسني زيارة تكون ،اخلدمة حتق  بعد -3
 .اهلل قطعه فقد قطعهم ومن ،اهلل وصل فقد وصلهم من ،رحاماأل

 .وصااًل احلسني زيارة فتكون ،الوصل يتحق  ،االتصال حتق  بعد -4

 .احلسينية املعرفة تتحق  ،الوصال حتق  بعد -5
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 الخدمة الحسينية.

 :اخلدمة حتقي  كيفية يف )عليه السالم(، املؤمنني المري كميل دعاء فقرات تعلمنا

 ِخـُدَمِتكَ  َعَلـى  َقـوً ) احلقيقيـة  اخلدمـة  اىل السـعي  لنـا  تعطي اجلوارح مع  القوة -1
 (.َجَواِرِحي

 َعَلـى  َوَأشـُددْ ) اخلدمـة  الة السعي يف احلقيقية العزمية لنا تعطي اجلوان  مع الشدة -2
 (.َجَواِنِحي اْلَعِزمَيِة

( َخشـَيِتكَ  ِفـي  اْلِجـدَ  ِلَي َوَهْب) اخلدمة ممارسة يف اجلد لنا تعطي اخلشية مع اهلبة -3
 واذا اجلـدَ  غـاب  اللعـب  حضر اذا بينما، اللعب غاب العمل يف اجلد حضر واذا
 . الدين حم  اجلد غاب

 ودميومـة ( ِبِخـْدَمتكَ  االَتَصـالِ  ِفي َوالَدَواَم) احلقيقية اخلدمة لنا االتصال مع الدوام -4
 . حممد وال مبحمد هو االتصال
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 المحور الرابع

 زيارة االربعين وارواء للضمأ الُحسينِي قراءة في الفوائد

 دين انه ،والدساتري النظم من سواه عن االسالم اا يتميز اليت االمور من واحدة رمبا
  وجـل  عـز  اهلل اعده ما خالل من خرةولآل ،وقوانينه وُسننه أرائه خالل من للدنيا شامل

  عظيمني واجر وعقاب  ثواب  من للصاحلني

 ان نريـد  مـا  اىل نصل ان قبل لذلك مثااًل نأخذ ان لنا ميكن االمر هذا اسا  وعلى
 طياهتا يف حتمل فإهنا ،االجتاه هذا يف وبارزا واضحا مثاال ستكون الصالة فان ،عنه نتحدث
 ،وكيفيتـها  ةالعالقـ  هذه وطريقة بربه االنسان عالقة يف تتعل  واحدة ،اساسيتان جنبتان
 ،النـا   مـع  وارتباطه تعامالته يف االنسان على ةالعالق هذه اثار ترتب يف تتعل  واخرى
 روح فـان  ولـذلك  .ةمقبولـ  ةالعبـاد  هذه تكون ونواهيه اهلل وامرأب والتزامه طاعته مبقدار
 للمقـد   البشـري  الشخص ضمأ ارواء يف يتمحور ،الدين جوهر ،الدين باطن ،الدين
 "  معىن ووجوده حياته مين  ما وذلك ،به يومن الذي

 ةالدينيـ  تاإلرواءا احدى ،الشهداء لسيد االربعني زيارة جاءت االسا  هذا وعلى
 )عليـه السـالم(   احلسـني  االمـام  قدمه ما جتاه املومن الفرد يعيشه الذي احلسيين للضما
 حـدب  كـل  مـن  املسـلمون  يتقـاطر  ربعـني األ يـوم  يف نشاهد حنن ولذا ،مجعاء ةللبشري
 وعلى وخارجه العراق داخل من وصوب

)عليـه   احلسني وخبط )عليه السالم( باحلسني وشوقًا حبا والواهنم ألسنتهم اختالف
 الـنعم  مـن  مجله الزيارة هذه جزاء من حصلت وقد ،ةاملبارك  ةالشريف وحركته السالم(
 الوقـت  هـذا  يف ويعيشـوهنا  سـابقا  املسـلمون  عاشها ،ةصعداأل خمتلف وعلى ،ةاملتنوع
 احلسني مع والتفاعل الوالء اركان من مهم ركن اىل ةالشعري هذه حتولت ان بعد ،بالذات

  .وحركته )عليه السالم(
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 خـالل  مـن  احلسـيين  أالضم فيها يرتوي اليت الفوائد اهم احملور هذا يف نعرض هلذا
 :االربعني زيارة

 الفوائد االجتماعية. 

  ةاملوالي ةاالمياني ةباالخو الشعور -1

  )عليه السالم( احلسني ىلإ باالنتماء باإلعزاز الشعور -2

  االربعني زيارة يف االجتماعي التكافل -3

  )عليه السالم( للحسني السائرين عند باملساواة الشعور -4

  )عليه السالم( احلسني اعداء امام واحدًا صفا الظهور -5

  ولقائهم النا   تعارف -2

 الفوائد االقتصادية. 

  .اخلدمات وتوفري السياحي اجلانب يف العمل زيادة خالل من ،العمل فرص توفري -1

 ،البلـد  داخـل  للسـياح  الدخول شرياتأت خالل من ،ةاالجنبي االموال رؤو  زيادة -2
 وايرادات ،للسائحني اليومي واالتفاق ،ةالديني ةبالسياح ةاخلاص االستثمارات كذلك
 يشـكل  سوف ذلك كل ان والشك ،االخرى ةالسياحي والقطاعات واملطاعم الفنادق
  .عام بشكل والبلد خاص بشكل القطاع هذا وازدهار منو يف مهما عامال

 اجـواء  ظـل  يف ةالتجاريـ  السـوق  تطـور  خالل من ،وتطويرها ةالتجاري السلع تنوع -3
 ةمتقوقعـ  ال ومتطـورة  ،ألمهيـة  متحركـة  ةالتجاريـ  السوق وجعل ،ةاالربعيني ةالزيار
 . خاسرة ال ةوراحب



﴿571﴾ 
 

 الفوائد الشخصية: 

 وسـلوكه  الزائـر  االنسـان  نفسـية  تغـيري  علـى  مباشـرة  عالقه هلا اليت الفوائد تلك
 ةاحلال هذه مثل ترش  وبالتايل اكثر اجيابيه حاله اىل عليها كان اليت وخصائصه الشخصي

  :وأمهها وزيارهتم مسريهم زمان يف الزائرين اوضاع جممل على ةاجلديد ةاالجيابي

 فنـتلمس  ،مننيؤامل اخوته مع منتظم بشكل والسري االنضباط على الزائر تعلم -1
  الزائرين حركة على ةالتنظيمي املعاين كل االربعني زيارة يف

 االميان من فالصرب ،االميان عالمات من وهو ،والصرب التحمل على الزائر قدرة -2
 احلسـني  ىلإ السـائرين  سـري  ولعـل  ،الروايـات  بعـض  يف كمـا  اجلسد من الرا  مبزنلة

 وحـىت  بـل  املناخيـة  صـعوبة  مع قداماأل على مشيا ةالطويل الكيلومترات لكل وحتملهم
 املقدسـة  ةالشـعري  هذه مثل ختلقه الذي والتحمل الصرب مدى على قدرة ليعطينا ةاالمني
  .واملتمسكني العاملني نفو  يف

 )عليـه السـالم(   احلسـني  زيـارة  اىل املشي ان شك فال ،والغموم اهلموم تفريغ -3
 يسـعا  الـيت  السـفر  اثـار  من واحده هي ،ميشون الذين املاليني مع االربعني يوم والسيما

 اهلمـوم  تفـريج  هـو  السـفر  اثـار  مـن  ان ورد كمـا  ،فيه وكربه مهه لتفريج االنسان اليها
  واالحزان

 مسـتوى  علـى  او ةالبدنيـ  ةالصـح  مسـتوى  علـى  سوء املشي برياضة العالج -4
ة والرحالــ ةوالفالســف العبــاد حيــاة العلمــاء در  وقــد ،ةوالفكريــ ةالنفســي ةالصــح

 مـا  وبـني  حيـاهتم  يف املشـي  بني اوربطو والقصيصني السياسيني والناشطني رخينيؤوامل
 ورد حىت وغريهم وارسطو كسقراط ومهمه كبريه وافكار نظريات من ةارضللح انتجوه
 .طقوسه همأ من املشي لكان ،دينا ةالطبيع يف التأمل كان لو عنهم
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 والعقائدية.  ةالفوائد الديني

  :يلي ما خالل من الفوائد هذه بعض نلتمس ان لنا وميكن

 ةالزيـار  اىل تـذهب  الـيت  فـاملاليني  ،االربعـني  يف ءةوالـربا  ةالوالي مبدئ جتسيد -1
 ميشـي  فـالزائر  ،واشكاله صوره اعلى يف ءةوالربا الوالء معىن جتسد ان تريد امنا االربعني
 سلمأس القول يريد فهو ،(حاربكم ملن وحرب ساملكم ملن سلم اين) ذكر يف يلهج ولسانه

 )عليه السـالم(،  احلسني ضد وقف من ضد وساقف )عليه السالم( احلسني له سلم ملن
  ةالوالي معىن هو هذا

 اخـر  وعقائـدي  ديين موقف هذا )عليه السالم(، البيت هلأل ةوالطاع التسليم -2
 هلـم  يقـرون  حيـث  )عليـه السـالم(   احلسني حنو الزائرين حركة يف نلتمسه ان لنا ميكن
 اهلل اىل بذلك بنيي مستج التاريخ عرب مننيؤامل واطاعهم هلم سلم كما والتسليم عةبالطا
 وهـذا  (.منكم االمر واويل ورسوله اهلل اطيعوا امنوا الذين ايها يا) يقول حينما وجل عز

 )عليـه السـالم(   الصادق االمام زيارة يف كما القلب من نابع حقيقي تسليم هو التسليم
  :يقول حينما

 شك وال :اهلل يأذن حىت معده لكم ونصريت ،متبع امركم وامري سلم لقلبكم وقليب
ـ  املفـاهيم  هـذه  كـل  يعيشون )عليه السالم( احلسني اىل السائرون ان  ةوالدينيـ  ةالعقائدي

 الشـر  دوائـر  فيهـا  تدور الذي العصيب الوقت هذا يف السيما حياتنا يف حنتاجها ةاملهم
 .اوداخلي اخارجي ةتعددامل والعدوان

 

)عليـه   احلسـني  حنـو  ةالزاحفـ  املاليـني  هذه فكل .ةبالعصم للحسني ةالشهاد -3
 يف نـورا  كنـت  انـك  اشهد :زيارهتا يف وتقرا قربه امام وتقف ستنتهي هناأ الشك السالم(

 يف تلبسـك  ومل جناسـها أب ةاجلاهليـ  تنجسـك  ومل ةاملطهـر  واالرحـام  ةالشـاخم  االصالب
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 التقي الرب االمام انك واشهد مننيؤامل واركان الدين دعائم من انك واشهد ااياث مدهلمات
 عنـها  حتـدث  الـيت  ةالعصـم  مبدى توكد هي شهاده وهذه املهدي اهلادي الزكي الرضي
 يعـين  )عليـه السـالم(   احلسني بعصمة واالقرار )عليه السالم(. البيت اهل حول القران
  الشريف وقيامه حركته بشريعة االقرار

 اـذه  االقـدام  علـى  مشيا كربالء اىل ورضفاحل ،ةالشيعي ةاالسالمي ةاهلوي تأكيد -4
 البيت ألهل ةاملوالي ةاالسالمي تهاوي يشعرس هؤالء واحد كل ان اىل اشار ةالكبري االعداد

 امـر  يعتـرب  ةاهلوي كيدأوت ،واالنتماء الشعور اذا وسيفتخر غريه من اكثر )عليه السالم(
 القتـل  بأعمـال  اجلميـل  احملمـدي  االسالم صورة شوهة ان بعد احلايل وقتنا يف ضروري
 مـن  كيـد أالت هـذا  فيأيت .املرسلني سيد ونصرة الدين سماب واالجتار والتفجري واالرهاب

 للمظلـوم  مناصـرا  وقفـا  الذي ذلك السالم()عليه  احلسني اىل منتمني باهنم املاليني هذه
 .االنسان حقوق عن ومدافعا

 

 الفوائد السياسية 

 :النقاط بعض الفوائد هذه تتجلى ان وميكن

 بعـدا  الزيـارة  هـذه  متثل حيث )عليه السالم(، للحسني ومبايعه االربعني زيارة -1
 ،ليزيـد  الـرافض  وموقفـه  هحلركت )عليه السالم( احلسني مبايعة وهي ةاملهم ابعادها من

 ،جبهـده  احلسـني  لتبـارك  تءجـا  االقدام على مشيا السائرين املاليني هذه كل ان حيث
)عليـه   احلسـني  منهجا انتهج من كل تبايع اهنا ولتعلن ،هذا الصاحل موقفه على ولتبايعه
 مـر  علـى  لمظوال اجلور حكام من املنهج هلذا متثل من كل يزيد منجه ويرفض السالم(،
 اىل باحلسني ةمنؤامل حناجرهم  ترفعها مهمه برساله تبعث ان املاليني هذه فتريد .التاريخ
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 ال )عليه السالم( احلسني ولنهج )عليه السالم( للحسني ةالبيع بأن املظو جائر حاكم كل
  غريه

 وخـوف  وجـل  على الدوليني املراقبني كل فأن ،السماء ترعاه سنوي مهرجان  -2
 ةاملليوني ةالتعبئ يف ةوالقدر الوقود هذه الن ،العمالق الروحاين العبادي املهرجان هذا من

 وال وسـطى  وال مـى ظع دولـة  اي وال االرض وجه على نظام اكرب ميتلكها ال والسنوية
 هـذه  متتلـك  ال الشيعية النظم حىت وبصراحة بل ةسالمياإل الدول حىت بل ،اخرى دول

 هـوه  واحملـرك  والـوميض  القـدرة  هذه ميتلك الذي وامنا كلل وال ملل ال وبشكل القدرة
 فيـه  بـل  ترهيـب  او ترغيـب  اي فيه ليس طوعي وبشكل )عليه السالم( احلسني االمام

 االعمـى  احلاقـد  االرهـاب  بسبب املشاركني للزائرين واملال بالنفس ةوالتضحي املخاطر
  .البغيض

 جتـري  ةالغريب الدوائر بعض ان ةواملتابع الرصد ذوي من ةاالخو من عدة ذكر وقد
 مـا  والرواديـد  اخلطبـاء  يفعله وما واالنترنيت ومواقعها اذاعتها عرب ةسنو ةخاص ةدراس
  الشباب نفو  يف يفعله

 كملهبأ شعب هلا خيرج اليت ةنياملليو ةاملسريي الظاهر يراقبون دوليون مراقبون فهناك
 اي نالحظ فلو ابيها بكرة عن تفرغ احملافظات اغلب تفرض حبيث افظاتاحمل مجيع ومن
 وغـريه  كالغرب وتقنيا صناعيا ةاملتحضر البلدان من حىت مدينه اي يف االن بشري جتمع
 هـذا  وحلراسـه  مؤونـه  اىل االمين البعد ناحية من ما بشري جتمه جلأل حيتاجون كم اهنم

ـ  ية،املرور ةوالرعاي ةالصحي ةالرعاي تدبري يتم وكيف ،التجمع ، الغـذائي  مـوين الت ةرعاي
 ةالرعايـ  ،الـربامج  جدولـة  يف ةالرعايـ  ،خارجه ومن التجمع الداخل من  االمين ةرعايال

 اخـرى  وبعباره ذلك وغري ةالبلدي ةالرعاي ،لبعض بعضها الربامج هذه تنسي  يف ةاالداري
 هـذه  تـنظم  ان تسـتطيع  ال ةالسـيادي  وحىت ةاخلدمي وغري ةاخلدمي بوزارهتا الدولة مراف 
 مجيـع  على ةمنتشر كانت اذا فكيف واحده منطقه او بقعه يف كانت اذا ةاملليوني ةالظاهر
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 وأ ايـام  ولعـدة  )عليـه السـالم(   احلسـني  كربالء اىل تودي اليت ةاملختلف املدن من الطرق
  .اسابيع

 ادارة علـوم  ،ةالبلدي العلوم ،ةاالستراتيجي العلوم ،ةاالدار علم يف االمور هذه فنظم
 هو بل عليه ةالسيطر تستطيع فال ورعايته اجملموع هذه نظم يف العلوم هذه متت لو املدن
 وأليـام  ماليـني  ثالث اىل احلجيج عدد يصل قد احلج فمثال متاما ةالدول قطرة عن خارج
 احلاصـل  التطور هذا كل ويف ،واملشاعر ةاملكرم ةمك هي حمدده بقعه داخل ويف ةمعدود

 شـار تباالن فكيف ذلك وغري اوىوالشك الضحايا فيه تقع واملرور واملراف  ةاالبني من فيه
 فكيـف  ،الكيلـومترات  مبئـات  تقـدر  ومبسـافات  والصحراء املدن بني مير الذي البشري
 .مننيؤامل من تلقائيا ينظم هو وامنا تنظمه اليت الدولة ليست انه فاحلال تنظمه ان ةللدول

 دارةلـإل  االوسـط  للشـرق  لحةاملسـ  للقـوات  والؤمسـ  ان ذكـر  الرمـوز  احد كما
 وبـث  اكثـر  او اسـبوعني  وملدة ةالصناعي االقمار طري  عن ةاالدار هذه راقب ةاالمريكي
 تقـع  الـيت  االحداث مع ةباملقايس حتضرا اكثر ةالشيع انتم اعترف انا :وقال فأنبهر مباشر

 فلـم  مباشـر  احلـدث  راقب ألنه تعجب اي فيه وليس واقع وهذا .باريس او نيويورك يف
 ورمبـا  مسعنا حني يف ،يقول ما حسب ارباك او دامطاص او عراك او قتال او فتنه اي يرى

 ةالتقنيـ  االليات يف ةاملتحضر الدول يف قليال انطفت الكهرباء ان ذلك شاهد منا البعض
 مـا  بني ،وسرقات صطو حصل حيث االمين الوضع فختل كالغرب ةوالصناعي ةاملعدني
 اعجـاز  بـل  بصـدفه  ليس وهذا ،القبيل هذا من شيء اي حيدث مل االربعني زياره يف هنا

 بيـت ال اهـل  وقـيم  بـرامج  نفـس  وامنا امللكوت من يد نرى ان مبعىن االعجاز ال ولكن
 السـالم(  م)علـيه  البيـت  اهل تربية نور فان ،اعجاز هي القران حلقائ  السالم( م)عليه
 . اعجاز السالم( م)عليه البيت اهل دابآو معارف اعجاز

  الكرمي القران

  البالغه هنج



﴿575﴾ 
 

  املصادر

 دراسـات  مركـز  منشورات ،االنطولوجي والضمأ الدين ،اجلبار عبد :الرفاعي -1
  .بريوت ،لبنان ،التنوير دار ،2012 االوىل ةالطبع ،بغداد_  الدين فلسفه

 السـيد  شـرح  ،العلـوم  حبر للسيد ةاملنسوب والسلوك السري رسالة ،العلوم حبر -2
 ةاالسـالمي  واملعـارف  العلـوم  دورة ونشـر  ترمجـة  مؤسسـة  نشر ،الطهراين حسني حممد
  االوىل الطبعة ،مشهد

 جواد الشيخ حتقي  ،الزيارات كامل ،القمي قولويه بن حممد بن جعفر :القمي -3
 .املقدسة قم ،هـ 1417 ،ةالطبع ،االسالمي النشر مؤسسة نشر ،القيومي

 املوسـوي  حسـن  السـيد  حتقيـ   ،االحكام هتذيب ،احلسن بن حممد :الطوسي -4
  طهران ،ةاالسالمي الكتاب دار نشر ،اخلرسان

 دار ،االمـني  حسـن  واخرجـه  حققـه  ،الشـيعة  اعيـان  ،حمسـن  السيد :االمني -5
 .م 1983 ،للمطبوعات التعارف

  الشيعي التراث يف االربعني ،احلسيين حمسن حممد السيد ،الطهراين -2

  .ةالشيع رياحني (م 1310- هـ 1403) علي حممد بن اهلل ذبي  الشيخ :احملاليت -7

 التميمي رافد الشيخ ،الوجوب روايات يف استداليل حبث ،احلسني االمام زيارة -8
 االصالح جملة كتاب سلسة .ةاحلسيني ةالنهض يف ةالتخصصي الدراسات مركز اصدارات
  .احلسيين

 فقـه  مؤسسـة  نشـر  ،املتجهـد  مصـباح  ،الطوسـي  احلسن بن حممد :الطوسي -9
  االوىل ةالطبع ،املصطفى
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 حتقيـ   ،وامللـوك  االمم تاريخ ،الطربي تاريخ الطربي جرير بن حممد ،الطربي -10
  لبنان ،بريوت ،سويدان دار ابراهيم الفضل ابو حممد

 ةالطبعـ  ،ةالثقافـ  دار نشـر  ،احلسـني  االمـام  مقتل ،الرزاق عبد السيد :املقرم -11
 . قم هـ1411 ،ةالثاني

 دار ،النـوري  رضـا  حممـد  السـيد  تعريـب  ،اجلنـان  مفـاتي   ،عبا  ،القمي -12
 ،هـ 1431 ،بريوت لبنان ،املرتضى

 دار ،البغدادي ابراهيم الشيخ تقريرات ،االربعني زيارة اسرار ،حممد  ،السند -13
  .االمرية

 رحـيم  احلـاج  حماضـرات  من ،ةاالربعيني ةالزيار يف ةاحلقيق ،رحيم ،االسدي -14
 ،بالط ،العتايب حممد :اعداد ،االسدي

 ،ابـراهيم  الفضل ابو حممد حتقي  ،ةالبالغ هنج شرح ،احلديد ايب بن :املعتزيل -15
  .هـ 1387 ،ةالثاني ةالطبع ،ةالعربي الكتب احياء دار نشر

 ،االربعـني  لزيـارة  السـبايا  رجـوع  يف الـيقني  اخلرب ،اخلطيب حسن :البدوي -12
  هـ 1434 :االوىل ةالطبع ،لبنان – بريوت ،الوالء دار ،وفقهيا تارخيها

 )عليه السالم(، احلسني اىل املشي وفلسفة االربعني ،حيدر الشيخ :الصمياين -17
 يف ةالفكريـ  الشـؤون  قسـم  ،احلسـني  االمام يف ةالتخصصي الدراسات وحدة اصدارات

  1432 ،االوىل ةالطبع ،املقدسة ةاحلسيني ةالعتب

 الكتـب  دار ،االصـول  ،الكفائي (،- هـ 329 ت) يعقوب بن حممد :الكليين -18
  هـ 1388 ،طهران ،ةاالسالمي
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 ةالشـافعي  طبقـات  (هــ  771: ت) السبكي علي بن الوهاب عبد :السبكي -19
 الكتـب  احيـاء  دار ،احللـو  حممـد  الفتـاح  عبد_  الطناحي حممد حممود حتقي  :الكربى
 .احلليب البايب عيسى فيصل ،ةالعربي

 ،هــ  1104 سـنة  املتـويف  ،العـاملي  احلـر  احلسـن  بن حممد الشيخ :العاملي -20
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 النجف ،ةاحليدري ةاملكتب ،الشرائع علل ،علي بن حممد جعفر ابو :الصدوق - 22
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