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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين

وبعد :

ان الثورات العظيمة اَل ُبدَّ هلا من ثائر عظيم تنطبع الثورة بمنهجه

وتسري وفق ما خيطط له وما يريد.

ويعتمد وهج تلك الثورة وخلودها عىل مقدار التضحية ،والتغيري

الذي تقوم به يف املجتمع ،وقد كانت ثورة اإلمام احلسني كذلك،

فهي قد أخذت موقعها من نفوس اجلمهور عىل اختالف طبقاهتم،

ّ
وجتذرت يف أعامقهم ،بحيث هيتمون بإحيائها بأنفسهم ،ويندفعون

لذلك بطبعهم وكأهنا جزء من كياهنم.

ألجل ذلك نرى ثورة احلسني عظيمة وعظيمة جدا وفق كل

املقاييس الدنيوية منها والدينية ،والغرو يف ذلك فان اإلمام احلسني

وم َف ِّج ُرها واملمهد هلا ،ومن الطبيعي أن هكذا
هو قائد تلك الثورة ُ

شخصية البد ان تكون ثورته خارجة عن كل املقاييس.

«وقد كثر احلديث عن هنضة اإلمام احلسنيالتي انتهت بفاجعة

الطف ،عرضا وتقييام ،وتفجعا وافتخارا ،وغري ذلك من شؤون هذه
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خطوات املتقني يف مثار زيارة االربعني

امللحمة الدينية الكربى ،ولعله مل حتظ واقعة يف اإلسالم بل يف العامل بمثل

ما حظيت به هذه الواقعة من االهتامم والتقييم يف أحاديث وكتابات بلغ
كثري منها كتب ًا كاملة بل جملدات» (((.

ومثل تلك الثورة املباركة البد وان يكون هلا وهجها الذي يتدفق

عرب الليايل واأليام ،والبد هلكذا ثورة من مراسيم خاصة الستذكارها
والتزود من عطاءاهتا ،ومن تلك املراسيم
وإحيائها والتفاعل معها
ّ
املهمة زيارة األربعني املباركة التي حرص األئمة واألصحاب عىل
إحيائها والتربك بألقها املبارك ،وأخذوا حيثون املوالني من شيعتهم عىل

ٍ
ومعان كبرية
إحيائها ونيل ثواهبا العظيم ،وهلذه الزيارة مضامني عالية

ال تكاد تنتهي عىل مدى السنني والدهور.

ان بحثنا هذا ال يتوىل مهمة تفسري ورشح تلك الزيارة املباركة،

تصب أخريا يف
ولكنه يتعامل معها وفق منهجية ومقاربة واضحة
ّ
مصلحة تبليغ وتوصيل مبادئ ث��ورة احلسني الشاملة والتي

ما قامت إال من أجل حترير املسلمني من الظلم واجلهل والتخلف
وتراكامت احلكام الظاملني الذي مل يرعوا فيهم ا ّ
ال وال ذمة ،والذي اخذ

أبعادا واسعة يف ظل حكم األمويني.

ومناسبة األربعني واح��دة من دالالت تلك الثورة املباركة،

فاستذكار اإلمام احلسني وثورته املباركة يف زيارة األربعني جتديد
(((  .فاجعة الطف آية اهلل العظمى حممد سعيد احلكيم ص416

املقدمة
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للدين وخط أهل البيت وفيها من املضامني اإلنسانية واالجتامعية
والرتبوية اليشء الكثري ،وهذا ما نحاول إلقاء الضوء عليه يف هذا

البحث ،لكننا اوال سنورد مدارك تلك الزيارة ومستنداهتا ،وسنورد

بعض األحاديث التي د ّلت عىل استحباب زيارة اإلمام مشي ًا عىل
وبينت مقدار فضل من قام هِبا ،ثم ُنبَينِّ ُ دور زيارة األربعني
األقدام ّ

يف تبليغ مظلومية أهل البيت ،ثم نعرج عىل الفعل االجتامعي
والرتبوي لزيارة األربعني ،لنختم هذا البحث بأهداف ومنهج التبليغ
يف زيارة األربعني ،مع خامتة تبني ما استفدناه من هذا البحث ،مستعينا

يف كل ذلك باملراجع واملصادر املوثوقة والكتب التي تناولت قضية

اإلمام احلسني بموضوعية وعقالنية واضحة ،راجيا ممن يقرأ هذا
البحث ان يعذرين مقدم ًا عىل كل هفوة قد تقع أثناء البحث فهي لقرص
﴿و َم ْن ُي َع ِّظ ْم َش َعائِ َر
باعي وقلة حيلتي ،وما كتبت ما كتبت إال من باب َ
هَّ
اللِ َفإِ هَّنَا ِم ْن َت ْق َوى ا ْل ُق ُل ِ
وب﴾
هادي الشيخ طه

النجف األرشف
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مدرك زيارة االربعني
يمكن استفادة استحباب زيارة اإلمام احلسني يف أربعينيته من

كربى مس ّلمة بني مجيع املسلمني وهي ان إحياء شعائر الدين من مصاديق
﴿و َم ْن ُي َع ِّظ ْم َش َعائِ َر هَّ
اللِ
التقوى وخوف اهلل تعاىل ،فان اهلل تعاىل يقول َ
َفإِ هَّنَا ِم ْن َت ْق َوى ا ْل ُق ُل ِ
وب﴾ (احلج:من اآلية)32ومن ينوي زيارة اإلمام

احلسنيعارف ًا بحقه متوسال به اىل اهلل تعاىل ،ومستشفعا به اليه من

﴿وال َيشْ َف ُعونَ إِ اَّل مِلَ ِن ْار َتض﴾(االنبياء :من اآلية )28من ينوي
باب َ
ذلك فانه من املؤكد يكون مصداقا ملن خاف اهلل جل وعال واتقاه وأتاه

من بابه تعاىل الذي ال ُيسد أال وهم األئمة الكرام وذلك هو التعظيم
الذي يريده اهلل لشعائره ألن فيه اخلري والفالح لعباده.

وكذلك يمكن استفادة استحباب زيارة احلسني يف األربعني

من عدة روايات مرسلة ومسندة يستفاد من جمموعها وعدم شذوذ متنها
وفق مبنى الوثوق يف علم الرجال صحة هذه الروايات فال موجب

لرفضها وعدم قبوهلا وهذه الروايات هي :

1 -1ما نقله احلر العاميل يف الوسائل عن هتذيب الشيخ الطويس
7
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خطوات املتقني يف مثار زيارة االربعني

بإسناده عن صفوان اجلامل قال يل موالي الصادق« :يف زيارة
األربعني تزور عند ارتفاع النهار وتقول :السالم عىل ويل اهلل.(((»....

2 -2ما نقله احلر كذلك عن حممد بن احلسن قال((( :روي عن أيب

حممد احلسن بن عيل العسكريانه قال« :عالمات املؤمن مخس:

صالة الواحد ومخسني ،وزيارة األربعني ،والتختم يف اليمني ،وتعفري
اجلبني ،واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم»(((.

وقد يقال :ملاذا مل يعدّ اإلمامزيارة النبي يف يوم أربعينه من

عالمات املؤمن؟ أليس هو افضل من احلسني؟ وهكذا أمه وأبوه

وأخوه.

واجلواب :ان احلسنيوقضاياه استثناء من ذلك ،فان الغرض

من الزيارات واحلث عليها وباخلصوص لإلمام احلسني انام هو

ألجل تكريم وختليد احلسني إكراما لفدائه اإلسالم وتضحيته
بأهله وعياله ألجله فيناسب ذلك احلث عىل زيارته وترغيب املؤمنني
(((  .الوسائل ج 14ص 487آل البيت
(((  .شكك أحد العلامء حفظهم اهلل بداللة هذا احلديث الذي اعترب فيه زيارة
احلسني يف األربعني من عالمات املؤمن وقال :ان املقصود من زيارة
األربعني هو زيارة اربعني مؤمن ًا ال زيارة احلسني يف اربعينيته املباركة
وال ادري ما الدليل عىل هذا الرأي فال مستند له من الكتاب او السنة او
حتى البعد التارخيي لصدور تلك الرواية وسبب صدورها .
(((  .الوسائل ج 14ص 478آل البيت

مدرك زيارة االربعني

9

بزيارته الن اإلسالم قد ُحفظ بتلك التضحية فبقي ذكرى رائعة يف

قلوب املسلمني ،قال الصادق«إنَّ لقتل احلسنيحرارة يف

قلوب املؤمنني لن تربد أبد ًا»(((.

ثم انه ال مانع من أن ُيزار النبي وسائر املعصومني يف أيام اربعينهم

أي بعد مرور أربعني يوم ًا عىل ذكرى استشهادهم ،ولكن مل يرد يف ذلك

انه من عالمات املؤمن (((.

3 -3روي الشيخ الطويس بإسناده :انه يف اليوم العرشين من

صفر كان رجوع حرم سيدنا أيب عبداهلل احلسني بن عيل بن أيب

طالبمن الشام اىل مدينة رسول اهلل وهو اليوم الذي ورد فيه
جابر بن عبد اهلل األنصاري صاحب رسول اهلل من املدينة اىل كربالء

لزيارة قرب أيب عبد اهللفكان أول من زاره من الناس (((.

وأقروا تلك الزيارة ودأبوا عىل إحياء
ولقد تسامل العلامء وامجعوا ّ

شعائرها عىل مدى السنني ويف ذلك ما يثبت مرشوعيتها واستحباهبا،

وقد جاء ذكرها كثريا يف كتب األصحاب ،فهذا الشيخ الطويس يقول:
«ويف اليوم العرشين منه – صفر – كان رجوع حرم سيدنا أيب عبد

اهلل ....ويستحب زيارته فيه» (((.

(((  .مستدرك الوسائل ج 15ص318
(((  .حمارضات السيد حممد الشريازي  .موقع النبأ يف شبكة االنرتنت
(((  .مصباح املتهجد ص787
(((  .نفس املصدر ص787
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خطوات املتقني يف مثار زيارة االربعني

وذكرها الشيخ املفيد بعنوان فضل زيارة األربعني ،وذكر حديث

أيب حممد احلسن العسكري املتقدم (((.
وذكرها الشهيد األول أيضا فقال «ومنها زيارة األربعني وهو اليوم
العرشون من شهر صفر فإذا أردت زيارتهيف ذلك اليوم فزره عند
ارتفاع النهار فقل :السالم عىل ويل اهلل.((( »..
ونقل السيد الكفعمي تلك الزيارة أيضا فقال «وأما زيارة األربعني
فرواها صفوان بن مهران عن الصادققال :تزور عند ارتفاع النهار
هبذه الزيارة.((( »....
وذكرها املحدث الكبري املجليس يف بحاره نق ً
ال عن مصباح السيد
الكفعمي (((.
وقدي ًام قال الشاعر هاشم الصياح :
َ
احلزن يف العرشين من صفر
قم جدّ ِد
ففيه ردت رؤوس اآلل للحفر

فسالم عىل احلسني وطوبى ملن زاره يف األربعني وغريها عارف ًا
ٌ

بحقه مستنريا بنوره ،سائرا عىل دربه فذلك هو الفوز العظيم.

(((  .املزار ص56
(((  .نفس املصدر ص185
(((  .املصباح للكفعمي ص489
(((  .يالحظ بحار االنوار ج 98ص328

ً
ماشيا
استحباب زيارة احلسني
دأب حمبو أهل البيت  عىل زيارة اإلمام احلسني مشي ًا

فج عميق ،وذلك يف اليوم العرشين من صفر –
عىل األقدام ومن كل ٍّ
أي بعد اربعني يوما من مقتل اإلمام -((( وهلم يف ذلك غايات ال

يفهمها إال من تذوق رحيق املواالة ،وتربى عىل غذاء التضحية الذي ال
(((  .يبدو أن لبعض األرقام دالالت خاصة عند الشعوب الرشقية وباخلصوص
السامية ومنهم العرب فجرى االسالم عىل ما اعتادوه وأقر ذلك ومن تلك
االرقام «االربعون» حيث ورد يف القران هذا الرقم اربع مرات «البقرة 51
املائدة  26االعراف  142االحقاف  .»15وورد يف االثر«من أحىص ع َّ
يل
أربعون حديثا فقد دخل اجلنة» ويف حديث اخر «من اخلص هلل اربعني
صباحا جرت ينابيع احلكمة عىل يديه» وتذكر التوراة ان صيام عيسى لربه
كان اربعني متواصلة وجاء يف الفقه عند ايب حنيفة ومن وافقه :ان اكثر
النفاس عند املرأة هو اربعون يوم ًا وان حد االحتكار حال السعة اربعون
يوما ويستحب الدعاء الربعني مؤمن يف صالة الليل وقد نزل الوحي عىل
رسول اهلل وعمره اربعون عاما ويف احلضارة املرصية فان عملية حتنيط
املوتى كانت تستغرق اربعني يوما وتتم بعدها مراسم الدفن  .ويف امثالنا
الشعبية يقال :كل من عارش القوم اربعني يوما صار منهم .
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خطوات املتقني يف مثار زيارة االربعني

يقدم إال يف موائد آل البيت العامرة بالتقوى وخوف اهلل تعاىل يف الرس
والعالنية ،ومن هذه الغايات :

1 -1جتديد الوالء لالمام احلسني وخطه الثوري ويأخذ هذا

الوالء شك ً
ال استثنائيا يتمثل بتأدية الزيارة مشي ًا عىل األق��دام ومن
مناطق بعيدة جد ًا.

2 -2تدريب النفوس املشتاقة لرؤيا احلسني عىل األناة والصرب

يف التعامل مع األم��ور ،فالسري أليام عديدة ويف أماكن نائية خالية

من العمران يعترب جتربة ال يمكن إلغاء تأثرياهتا الروحية بحال من
األحوال.

3 -3إرسال رسالة واضحة ملن ال يفهم عالقة املوالني ألهل البيت

 بأئمتهم ،بأن تلك العالقة هي عالقة غري طبيعية ،تذوب عندها
املسافات وترتفع حجب املسافات ،فال فرق بني الوصول والالوصول،

فهي عالقة أثريية خارج نطاق الزمان واملكان.

4 -4التأيس واالق��ت��داء بمسري سبايا اإلم��ام احلسني حني

رجعوا من الشام اىل املدينة ،فكأن املحبني يقولون «إن كنتم يا عيال
احلسني قاسيتم حر اهلجري ،ووعثاء السفر ،فان حمبيكم مسافرون

متر ،حاملني عىل أكتافنا
عىل مدى التاريخ ،ومواسون لكم يف كل سنة ّ
شدو اخللود ونشيد التضحية .قال الشهيد الثاين :

كيف ترقى بعد احلسني الدموع

ً
ماشيا
استحباب زيارة احلسني

وي ّلذ الكرى لنا واهلجوع
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وجناب احلسني ذلك الرفيع
يروع.
قد دهاه من العدا ما ُ

ولقد حثت الروايات الواردة عن أهل البيت عىل جتديد هذه

الزيارة وغريها مشيأ عىل االقدام ،متقربني بتلك الشعرية اىل اهلل ،ومن
هذه الروايات :

1 -1ما روي عن احلسني بن ثوير بن أيب فاختة ،قال :قال ابو

عبد اهلل« :يا حسني ،من خرج من منزله يريد زيارة احلسني ،ان
كان ماشي ًا كتبه اهلل بكل خطوة حسنة وحط هبا عنه سيئة حتى اذا صار
باحلائر كتبه اهلل من املفلحني» (((.

2 -2ما روي عن ايب عبد اهللقال« :يا عيل زر احلسني^ وال

تدعه ،قلت :ما ملن زاره من الثواب ؟ قال :من أتاه ماشي ًا كتب اهلل له

بكل خطوة حسنة وحمى عنه سيئة ،وترفع له درجة»(((.

3 -3ما روي عن ايب سعيد القايض ،قال :دخلت عىل أيب عبد

اهلليف غرفة له فسمعته يقول« :من أتى قرب احلسني ماشي ًا كتب اهلل له

بكل خطوة وبكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسامعيل»(((.
(((  .جامع احاديث الشيعة ج 12ص431
(((  .وسائل الشيعة ج 10ص342
(((  .نفس املصدر السابق
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خطوات املتقني يف مثار زيارة االربعني

وقد يقول قائل :هذه األحاديث عامة وليس فيها تقييد بزيارة

األربعني ،ونحن نقول :نعم ،فنحن ال ن ّقيد استحباب زيارة اإلمام
احلسني مشي ًا بالزيارة االربعينية ،ولكن فلسفة الزيارة مشي ًا
وحقيقتها تتجىل يف خصوص زي��ارة األربعني ،ألهنا جتديد حلادثة

عاشوراء وتكريس الستمرارية احل��زن واألس��ى بمصاب ايب عبد
اهلل ،ذلك املصاب الذي يمأل القلوب ّ
مه ًا وشقا ًء ال ينتهي ،فزيارة
األربعني هي أول زيارة بعد عاشوراء ،فاستحقت ان تكون بعظمة

وخلود عاشوراء ،وال يتأتى اخللود بزيارة خاطفة يزول أثرها بعد أيام
قالئل ،بل البد من تظاهرة جت ّ
رت احلزن .ويفيض منها التقوى واخلشوع،

ليذكر بأيام اهلل تعاىل التي أحياها إمامنا بتضحية رائعة ال يفعلها اال
الصدّ يقون ،فهنيئ ًا ملن مشى يف دروب الصاحلني ،وخطا تلك اخلطوات
العظيمة يف طريق يغمره الباري برمحته وبركاته ،فالكل ينادي بصوت
واحد حتفظه رمال الربية وحجر الدروب

«.»ŚƴǀƀůƼƀƴƳƲƫĽřƹŶŝřŚƴǀƀůƼƀƴƳƲƫĽřƹŶŝř

دور زيارة األربعني يف تبليغ مظلومية
أهل البيت 
ان زيارة األربعني بتجمهرها املليوين كانت وال زالت تظاهرة

حسينية فاضحة للزيف والتزييف الذي غطى عىل مساحات واسعة

من فكر اجلمهور املسلم املتعطش ملعرفة احلقائق كام هي ،حتى أضحى

ذلك اجلمهور اَل ُي َف ِّر ُق بني الشعارات الصادقة وتلك الكاذبة التي ال

متتلك مقومات البقاء ،األمر الذي يسبب الفتنة فعال أو يشعلها ،ومن

ثم حيجب الرؤية الواضحة عن النفوس الربيئة التي تتأثر بالشعار وال

تغوص يف أعامق األمور.

من هنا جاءت زيارة األربعني لتمثل انتصار الشعار الصادق عىل

رهافة السيف الظامل ،ولتخلق روح التوافق وااللتحام ،فان اجتامع

جمموعة من الناس واحتادهم يف عمل ما بدافع العقيدة سيولد الحمالة
وشائج وثيقة بني األفراد ويعزز العالقات االجتامعية بينهم ال سيام وان

العامل املشرتك بني اجلميع هو عمل عبادي يبغي من ورائه نيل الثواب
وهذا ما ينطبق متام ًا عىل مراسم زيارة األربعني ونشاط مواكبها ،مضاف ًا
15
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اىل أهنا دعوة صادقة للسالم يرتفع نداؤها ليغطي عىل طبول الظلم

الزائفة.

ان زي��ارة األربعني هي جتسيد لقتل الظلمة والطغاة بال قتال،

وقد اثار ذلك حفيظة الظاملني ،فجدّ وا يف منع املوالني من احياء تلك
الشعرية ،والتنكيل هبم ،والتشنيع عليهم بمختلف األساليب ،من

هنا كانت زيارة األربعني عمال إعالميا ضخام ،وتبليغيا بالغ الصعوبة
والتعقيد لكنها يف الوقت نفسه تكشف املعامل احلقيقية للدين ،فهي

جتعل من اإلنسان مادة للرسالة ،ذلك اإلنسان املجرد من كل األسلحة

إال سالح الوالء واحرتام الذات ،فهو يف زيارة األربعني كائن مقدس
يميش نحو قبلة الطهر والقداسة ال يتعدى حدوده ،يميش عىل سكينة

ووقار عامل ًا بحرمة الدماء وقداستها ،كام قرر اإلسالم ذلك ،فاهلل تعاىل
س َأ ْو َف َس ٍ
يقول ﴿ َم ْن َقت ََل َن ْفس ًا بِ َغيرْ ِ َن ْف ٍ
اد فيِ الأْ َ ْر ِ
اس
ض َف َك َأنَّماَ َقت ََل ال َّن َ
اس مَ ِ
مَ ِ
جيع ًا﴾(املائدة :من اآلية )32وكام
جيع ًا َو َم ْن َأ ْح َياهَ ا َف َك َأنَّماَ َأ ْح َيا ال َّن َ

أكدت عليه الروايات الرشيفة الواردة عن أهل البيت ،نذكر من

ذلك:

1 -1عن أيب ذر عن النبي يف وصية له قال« :يا ابا ذر سباب املسلم
فسوق ،وقتاله كفر ،واك��ل حلمه من معايص اهلل ،وحرمة ماله
كحرمة دمه»(((.

(((  .وسائل الشيعة ج 12ص - 281ط :مؤسسة آل البيت

دور زيارة األربعني يف تبليغ مظلومية اهل البيت
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2 -2عن أيب بصري عن ايب جعفر ،قال :قال رسول اهلل« :سباب
املسلم فسوق ،وقتاله كفر ،وأكل حلمه معصية هلل ،وحرمة ماله
كحرمة دمه»(((.

 -3عن حبة العرين قال :قال أمري املؤمنني « :من ائتمن رج ً
ال

عىل دمه ثم خاس – غدر – به ،فأنا من القاتل بريء ،وان كان املقتول

يف النار»(((.

لقد استوعبت زي��ارة األربعني كل تلك املعاين واإلش��ارات،

وعمقت عشق ث��ورة اإلم��ام احلسني يف قلوب وضامئر الناس
باعتباره ما خرج إال لطلب اإلصالح يف أمة جده ،آمر ًا باملعروف

ناهي ًا عن املنكر ،وهذا هو هدف اإلمام يف خروجه ،اذ قال:

«اين مل أخرج أرشا وال بطرا وال مفسدا والظاملا وانام خرجت لطلب

االصالح يف امة جدي حممد آمر باملعروف واهنى عن املنكر(((» وهذا

ماينبغي ان يكون شعارا لزيارة األربعني عىل مدى الدهر.

لقد كانت تلك الزيارة العظيمة سباقة يف رفع راية اهل البيت

وإسامع دعوهتم لغريهم ،ألن متيزهم بإحياء تلك املناسبة ومواظبتهم

عىل رف��ع شعائر احل��ب وال��والء فيها ،وتأكيدهم عىل ظالمة أهل
(((  .وسائل الشيعة ج 12ص - 281ط :مؤسسة آل البيت. 
(((  .نفس املصدر ج 15ص69
(((  .مناقب آل ايب طالب البن شهر آشوب ج 3ص123
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البيت واستثارهتم للعواطف بمناسبة ذلك يلفت أنظار اآلخرين
إليهم ،وحيملهم عىل االحتكاك هبم ،والتعرف عىل ما عندهم ،والسيام
ان احياء هذه املناسبة يكون غالبا بنحو مثري وملفت للنظر ،يساعد عىل
ذلك كله تأييد اهلل تعاىل هلذه الطائفة املنصورة ،فها نحن نرى هذه االيام
اثر هذه الزيارة وغريها يف الفات نظر العامل وتوجيه وسائل اإلعالم
املختلفة نحو فاجعة الطف يف مواسمها املشهودة ،لينظر العامل بعينه

مدى استامتة املوالني يف احياء تلك املناسبة وغريها مضحني بالغايل
والنفيس يف سبيل إحيائها ،غري مكرتثني باملخاطر والظروف التي قد

تكون غري مهيأة لتلك الشعائر.

«وذلك يفرس مارواه معاوية بن وهب من دعاء اإلمام الصادق

لزوار اإلمام احلسني –لعلمه بتلك الظروف التي قد يكون فيها

مجة عىل املوالني – حيث قال «اللهم ان أعداءنا عابوا عليهم
خماطر ّ
بخروجهم ،فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا ،خالفا منهم عىل من

غيهتا الشمس ،وارحم تلك اخلدود
خالفنا ،فارحم تلك الوجوه التي رّ
التي تتقلب عىل حفرة ايب عبد اهلل  ،وارحم تلك األعني التي جرت

دموعها رمحة لنا ،وارحم تلك القلوب التي جزعت واحرتقت لنا،
وارحم تلك الرصخة التي كانت لنا»....

(((

(((  .كامل الزيارات البن قولويه ص 229-228نقال عن فاجعة الطف الية
اهلل العظمى حممد سعيد احلكيم «بترصف»

الفعل االجتماعي
لزيارة األربعني
تعد زيارة قبور أهل البيت من املراسم السائدة يف املجتمعات

الشيعية بوجه عام ،وقد لقيت قبو ً
ال واسع ًا هلا بني أوساط املوالني

ألهل البيت السيام وان الكثري منها مروي عن األئمة األطهار
بسند صحيح ،ونظرة خاطفة لكتب الزيارات مثل كتاب «الزيارات»

البن قولويه وكتاب «املصباح» للكفعمي وغريه الكثري ،كافية لتأييد ما
أقول ،وال ختلو تلك الزيارات من كوهنا احتفا ً
ال بميالد أحد األئمة
األطهار ،كزيارة النصف من شعبان ،وزيارة الثالث عرش من رجب ،او

تكون تلك الزيارة إلقامة العزاء بوفاة أحد األئمة األطهار ،كام يف زيارة
عاشوراء ذكرى استشهاد اإلمام احلسني ،وزيارة الثامن والعرشين
من صفر ذكرى وفاة النبي األكرم ،وزيارة األربعني من القسم
الثاين فهي لتجديد احلزن واألسى بوفاة أيب عبد اهلل احلسني.

وقد لعبت هذه الزيارة كغريها من الزيارات دور ًا رئيسي ًا يف بناء

املجتمع املوايل ألهل البيت ،فهي باعتبارها جتمع ًا حاشد ًا ملاليني
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املعزين تطرح نفسها كفعل اجتامعي ال يمكن جتاوزه ،فهكذا جتمع ال
خيلو من فوائد اجتامعية عدة منها :

1 -1اإلحساس بآالم آل الرسول ومواساهتم ،وهذا ما يدفع اىل

فعل الزيارة تلك ،ويف نفس الوقت يكون قد تس ّلح بطاقة عجيبة تدفعه

للحنو عىل اآلخرين ومساواهتم ،وإبداء املساعدة ملن حيتاجها ،ومشاركة
اآلخرين أحزاهنم وأفراحهم عىل السواء ،تأسيا بآل الرسول وهذا
واضح ومعروف لكل من مارس تلك الزيارة واشرتك يف أداء شعائرها،

وذهب للتربك بأرضحة األئمة املعصومني ،لريجع حممال بفيوضات

احلسنيواألئمة من ولد احلسني ،ويف قلبه وضمريه تضحية

احلسني بولده وعياله حيملها معه يف حله وترحاله ،ولسان حاله

يقول :

ال تطلبوا املوىل حس َِ
ني بأرض رشق او بغرب

ودعوا اجلميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي

(((

2 -2معونة احلق واألمر باملعروف والنهي عن املنكر :

لقد منح اإلمام احلسني بحق قيمة ودرجة رفيعة ملبدأ األمر

باملعروف والنهي عن املنكر ،وزاده اعتبارا وتقديرا ،وهو ذلك األصل
الذي يعترب فخر املسلمني وزينتهم وخريهم ،وال غرو يف ذلك فهو اللسان
املعبرّ بقوة عن فحوى قول اهلل تعاىل ُ
﴿ك ْنت ُْم َخيرْ َ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
اس
(((  .تذكرة اخلواص ص239

الفعل االجتماعي لزيارة االربعني
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َت ْأ ُم ُرونَ بِ مْالَ ْع ُر ِ
وف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن مْ ُال ْن َك ِر﴾(آل عمران :من اآلية،)110
كذلك فان من زاره عارف ًا بحقه ،فقد أعان عىل احلق وجعله نرباس ًا له
الحييد عنه مبغضا للباطل ومن تبعه ،رافعا شعار اإلسالم حينام يرفع
راية بيده وهو يميش صوب احلسني.

3 -3استلهام معامل الدين الواضحة واملنهج الصحيح للتد ّين :وذلك

عن طريق استحضار منهج اإلماموأوالده األئمة الكرام،
وإتباع طريقهم من خ�لال تدبر وتأمل ما ورد يف سطور الزيارة

األربعينية حيث ورد فيها يف الثناء عىل منهج احلسني«فأعذر يف
الدعاء ،ومنح النصح ،وبذل مهجته فيك ،ليستنقذ عبادك من اجلهالة

وحرية الضاللة».

4 -4تؤدي الزيارة بصورة عامة ،وزيارة األربعني بصورة خاصة

دور مؤمتر سنوي ديني ودنيوي جيتمع فيه املسلمون كافة ،ويتبادلون
فيه الرأي والفكرة ويطرحون فيه  -بأقل كلفة ومؤونة – قضاياهم

ملعاجلتها ودراستها ،كام ان هذه املناسبات – وباخلصوص زيارة
األربعني – توجب استفادة الناس من مراكز التعليم الديني وحسن
استخدامها ،وكذلك حسن استخدامهم لوقتهم بدل قضاء ذلك

الوقت يف املقاهي ببطالة ودون عمل مثمر ومفيد ،وال ننسى ان زيارة

األربعني قد اعتادت املاليني عىل أدائها مشي ًا عىل األقدام وحتت كل
الظروف السيئة منها واجليدة ،ويف ذلك ماال خيفى من مترين للنفس
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قبل البدن عىل اجللد والصرب واألناة وهو مما ينعكس إجيابي ًا عىل الفرد
يف مجيع جوانبه احلياتية ،مضافا اىل أهنا رياضة مفيدة للبدن ،فان امليش

من الرياضات التي يويص هبا األطباء و يشهد بفائدهتا كل من زاول
تلك الرياضة ،ولو أردنا أن نعدّ د النشاطات االجتامعية لزيارة األربعني

لوجدنا فيها الكثري الكثري من الفوائد واملميزات العظيمة ،كل ذلك

كرامة من اهلل تعاىل حلبيب قلب رسوله اإلمام احلسني سالم اهلل عليه.

ُ
ُ
ومنهج التبليغ
أهداف
يف زيارة األربعني
ان النهضة احلسنيية ذات وجوه عديدة ،وهلا عدة جوانب

وأبعاد ،ومن وجوه هذه النهضة وثمراهتا تلك الزيارة العظيمة التي

ما ّ
انفكت تتعاظم وتكرب يف عيون الشامتني قبل العاشقني ،ومن

املمكن جد ًا اعتبار تلك الزيارة عنرص ًا تبليغي ًا ،فهي رسالة واضحة
اىل العامل ،وطريق إليصال رسالة اإلسالم يف العرص احلديث ،حيث
حتمل آالف الرسائل والدعوات املوجهة اىل آالف املراكز والنواحي،

ففي زمان التكنولوجيا والثورات اإلعالمية املتواصلة ،بدت مشاهد
الزيارة األربعينية متأللئة يف التلفزيونات والقنوات العاملية ،التي نقلت

مشاهد مؤثرة تضع املشاهد من مجيع أطياف املجتمع أمام تساؤل
كبري ،فام الذي جيعل هذه اجلموع املليونية تزحف هبذا اإلرصار نحو
مدوي ًا انه احلسني وعظمة
قبلة األحرار والثائرين ؟ فيأيت اجلواب ُ

التضحية التي قدمها.

ومن املعلوم أن هناك أربعة رشوط لنجاح أي عملية تبليغية

«واملفروض هنا ان زيارة األربعني مطلب تبليغي» وهذه الرشوط هي:
23
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-1غنى واقتدار مضمون تلك العملية من مجيع اجلوانب ،فان

فظاعة فاجعة الطف حققت األرضية الصاحلة الستثامرها لصالح

املذهب احل��ق ،وذل��ك برثاء سيد الشهداء واستذكاره يف مجيع
املناسبات والزيارات والسيام زيارة األربعني التي حتتفظ بوهج خاص

لدى املوالني.

وبعبارة أخرى ان رسالة احلسني حتتوي عىل قوة اجلذب

الكافية للعقل والقلب ،وقدرهتا عىل حل املشاكل ،والقضايا املستعملة

يف احلياة((( .ونحن النقول ان الزيارة األربعينية .تقوم هبذه األدوار
واملهامت لوحدها ،مبتورة عن باقي األجزاء املكملة للنهضة احلسينية

لكنها قطع ًا جزء مهم من باقي أجزاء النهضة احلسينية ،والتي هي
بدورها تتوفر هبا كل تلك املميزات قطع ًا.

-2حيازة اإلمكانات الالزمة ،من وسائل وأدوات ووسائط

الدعاية احلضارية ،مع األخ��ذ بعني االعتبار ال�شروط والظروف

االجتامعية املحيطة ،وهذه النقطة قد يكون من السهل حتقيقها خاصة

وأن األموال التي تنفق يف سبيل ذلك من الكثرة بحدّ يلفت النظر،
وباخلصوص يف أربعينية اإلمامسواء أكانت تلك األم��وال عىل

شكل مشاريع ثابتة – كاحلسنييات واألوقاف العامة ونحوها –
ام نفقات مرصوفة لسد احلاجيات املتجددة كاإلطعام ،واالستضافة
(((  .امللحمة احلسنيية ج 3ص312
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ومكافآت اخلطباء والذاكرين وغريها (((.

 -3توفر الصالحية الفنية واألخالقية للمبلغ ،ويمكن اعتبار

الزائر هنا مطلق ًا عنرص ًا تبليغي ًا فاع ً
ال البد له من التحليّ بتلك الصفات

املذكورة.

-4استخدام منهج التبليغ واستغالل األدمغة املفكرة التي جتعل

من تلك الشعرية ،عنرص ًا تبليغي ًا قادر ًا عىل إيصال الرسالة التي كان
ألجلها خروج اإلمام والتضحية بنفسه الزكية.

ان زيارة األربعني بوصفها عنرص ًا تبليغي ًا قد أسهمت إسهاما كبريا

يف نقل الصورة االجيابية عن أهل البيت عن طريق تلك املسريات

املليونية وما يرافقها من ذكر مآثر أهل البيت وتضحياهتم يف سبيل

نرصة اإلسالم ،بام يتناسب وفهم املخاطبني من أتباع بيت النبوة ،وحتى

غري األتباع ممن يتعاطف مع هنضة احلسني وخلودها.

عصية
لقد أثبتت األيام السابقة ان زيارة بحجم زيارة األربعني
ّ

عىل االن��دث��ار ألهن��ا جتسيد الستمرارية منهج اإلم��ام احلسني

وأهداف ثورته ،فالغرو ان قلنا ان هذه الزيارة اخذ يتسع ويشع نور
ثوريتها اخلالقة ،وهذا ما يدعونا اىل حث اجلهات الرسمية والشعبية

بكل فئاهتا عىل اعتبار تلك املناسبة رمز ًا صاحل ًا لتفعيل املنهج الرسايل
وأه��داف احلسني اخلالدة التي هي أوال وأخ�ير ًا أه��داف رسالة
(((  .فاجعة الطف ص412
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اإلسالم بعينها .فسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حي ًا.

اخلامتة
لقد حققت فاجعة الطف هدفها عىل أكمل وجه ،حيث صارت

الفاجعة – بأبعادها املتقدمة – رصخة مدوية هزت ضمري األمة ،ونبهتها
من غفلتها ،وأشعرهتا باخليبة واخلرسان خلذالن احلق ودعم الباطل،

وباهلوة السحيقة بني املجتمع الذي تعيشه والواقع الديني الذي اراد

اهلل عز وجل منها ان تكون عليه((( .ومن آثار فاجعة الطف وإفرازاهتا

وشيد أركاهنا األئمة األطهار،
العظيمة ،تلك الزيارات التي قررها ّ

لتظل رابط ًا وثيقا بني املوالني واألتباع اخل ّلص ألهل البيت،
طهرهم
وأئمتهم الكرام الذين هم مادة الرسالة ومعدن الدين ،الذين ّ
اهلل بقوله ﴿إِنَّماَ ُيرِيدُ هَّ ُ
س َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِ
ت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم
الر ْج َ
الل لِ ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ُم ِّ
َت ْط ِهري ًا﴾(األحزاب :من اآلي��ة )33االح��زاب ،ومن تلك الزيارات
اخلالدة زيارة األربعني ،التي ذاع صيتها وطار بني الناس ،وحث عليها
األئمة الكرام ،واعتربها اإلمام العسكريمن عالمات املؤمن،

وهلا من االثار الروحانية والربكات الدنيوية ما سارت به الركبان ،فعىل
(((  .فاجعة الطف ص310
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توحد املسلمني
املؤمنني األخيار املحافظة عىل تلك الشعرية الرائعة التي ّ
وتنظف قلوهبم من أدران الطائفية واألحقاد اجلاهلية ،فهي حج آخر بام

هي زيارة للحسنيوقد ورد يف األثر ان زيارة اإلمام احلسني
تعدل حجة وعمرة ،ففي حديث طويل لسدير :قال ابو عبد اهلل:

«يا سدير وما عليك أن تزور قرب احلسنييف كل مجعة مخس مرات
ويف كل يوم م��رة .قلت جعلت ف��داك ان بيننا وبينه فراسخ كثرية،
فقال :تصعد فوق سطحك ثم تلتفت يمنة ويرسة ،ثم ترفع رأسك اىل

السامء ،ثم تتحرى نحو قرب احلسني ،ثم تقول :السالم عليك يا أبا

عبد اهلل ،السالم عليك ورمحة اهلل وبركاته ،يكتب لك زورة ،والزورة
حجة وعمرة .قال سدير :فربام فعلته يف النهار أكثر من عرشين مرة»

((( .فكيف بمن أدمى رجليه وعاله الرتاب وهو يرنو لقبة احلسني
ولربكات احلسني ،نسأل اهلل األجر والعافية وقبول الدعاء والزيارة
لكل من زار اإلمام احلسني من قرب ومن بعد ،ووفقنا اهلل تعاىل
وإياكم إلتّباع احلسني وهنجه انه سميع الدعاء ،واحلمد هلل رب

العاملني.

(((  .كامل الزيارات481-480 
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