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 سةمؤّسكلمة ال

 
 ن الرحيمبسم اهلل الرحم 

العاملني والصالة والسالم ىلع خري األنام واملرسلني  احلمد هلل رب  
 بني الطاهرين، وبعد.وىلع آهل الطي   د  أيب القاسم حمم  

 اإلنسانشخصي ة  تعد  املنظومة الفكري ة العقدي ة من أهم  داعئم
د نظرته العام   ؛ فيه ال يت حتد  ه البرشي  للكون وعالقته به، ة وتمّي 

ىلع مساره السلويك  وطبيعة تعاطيه مع حميطه ونمط  مبارشٌ  وهلا تأثريٌ 
ا ىلع صعيد املجتمع  ،ذا ىلع صعيد الفرده   ،احلياة ال يت يعيشها  وأم 

فإن  املنظومة الفكري ة العقدي ة تنعكس ىلع جممل العالقات بني 
د نوع انلظم السياكما أن   أفراد املجتمع، سي ة واالقتصادي ة ها حتد 

 واالجتماعي ة ال يت حتكم تلك العالقات.
، م بمصري اإلنسانـة تتحك  ة والعقدي  ذا فاملنظومة الفكري  وىلع ه  

ا أن تغرقه يف ، وإم  كريمة   ا وحياة  واستقرار   ا أن تصنع هل سعادة  فإم  
 .وفوىض وإذالل   شقاء  
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تها من لسالم فينبيغ لإلنسان أن يعتن بعقيدته، وأن يطمئ  
 حنراف والتشويه، وأن يبادر ملعاجلة ما يشوبها بسبب الشبهات. اال

 يت يعيشها العالم اإلسالم  ال  الراهنة الظروف  يلوم ويف ظل  فا
ا ا كبري  هناك تهديد   ندرك أن   ،خاص   ، وبدلنا العراق بشك  اعم   بشك  

ر ، ونستشعة ومن دوائر خمتلفة  ة احلق  سالمي  للفكر والعقيدة اإل
 ورفعبليان معالم العقيدة الصحيحة،  ةامللح  ة واس  امل جمتمعنا حاجة

 عقائدهم. ست ىلع بعض انلاسبلأيت الشبهات ال  
 ةسة ادليلل للبحوث وادلراسات العقدي  مؤس   من هنا جاء مرشوع
ويلحمل ىلع  ،ذه احلاجةله   تلبية   ؛سةة املقد  اتلابعة للعتبة احلسيني  

ة واتلأكيد ىلع العقائد احلق   ،دلفع الشبهاتي ة اتلصد  اعتقه مسؤويل  
الفراغ  سد  لك للمساهمة يف وذ   ؛ات املتاحةماكني  بالوسائل واإل

 ي يعاين منه املجتمع.ال   العقدي   الفكري  
وفق ابلحث سلوب أومن أبرز تلك الوسائل املعتمدة يف مرشوعنا 

لب يتناغم مع أغ ق  شي   سلس   ، وخبطاب  ة  موضوعي   ة  علمي   رؤية  
طالق إسة ملؤس  ر يف ااملوق   ، فاكن قرار املجلس العليم  رشائح املجتمع

 يف شلكها موجزةٌ  فاٌت يه مؤل  و ،ةالعقدي   مرشوع سلسلة الكراسات
مت هدافها، أو يف مضمونها كبريةٌ  ،وحجمها  ملعاجلة موضواعت  صم 

 ة.وحسب احلاجة الفعلي   دة  حمد  
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 ،دلة لسي د الشهداء اة اخلام األربعيني  نا نعيش أي  بما أن  و
ة العايلة، وجدنا من ي  ة واملعنوواألجواء الروحي   حيث احلضور املليون  

ة من املضامني العقدي   يف املناسبة، مستوحاة   اسة  صدار كر  إاملناسب 
 ال يت بني أيديكم؛ ةاسكر  ذه اله   تجاءفة، يف منت الزيارة األربعيني  

 .اهذا االت  يف ه   بة  طي   كون بذرة  تل
سة أنو   عضو املجلس العليم  تشكر  يف انلهاية ال يفوت املؤس 
 قي م   ملا بذهل من جهد   ؛علوجيه عزيزي مصطىفاألستاذ ادلكتور فيها 

 هل اتلوفيق والسداد. راجني ذا ابلحث،يف كتابة ه  
بني وآهل الطي   د  حمم   دناسي    اهلل ىلعالعاملني وصل   واحلمد هلل رب  

 الطاهرين.
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 المقّدمة

 
ة أهل ابليت   ال شك  أن  األدعية والزيارات املأثورة عن أئم 

ة يف العقيدة واألخالق  مليئٌة بكنوز املعارف واتلعايلم احلق 
والسلوكي ات الفردي ة واالجتماعي ة، ولعل  أبرز ه ذه الزيارات زيارة 

ورة زيارة األربعني املأث ها، ومن أهم  املوىل أيب عبد اهلل احلسني 
 . مام الصادق عن اإل
معنيني بني  مشرتكٌ لفظ  -عند مترشعة اإلمامي ة  - الزيارةو
 هما:
 –حنو حرم أويلاء اهلل املتمثلة باملسري  ي ةظاهرة السلوكال :لو  األ
سة. –تعاىل   واحلضور يف مشاهدهم املقد 
 ينبيغ قراءتها يتال   انلصوص املأثورة عن املعصومني : اثلاين 

بهم ويف مشاهدهم الطاهرة.عند أعتا

اسة هو املعىن اثلاين هواملقصود من الزيارة األربعيني ة يف ه ذ  ،الكر 
يف يوم العرشين من  الوارد يف زيارة اإلمام احلسني  انلص   أي

د أعاله ل و  األحبسب املعىن الزيارة اكنت وإن  ،شهر صفر   تمه 
إن  اهلل  إذ ،ابلالغة تهاي  وهلا أهم   ،األرضي ة لقراءة انلصوص املأثورة
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ذكرى  يف عبد اهلل احلسني  ىل أيبإ يمن انلاس تهو عل أفئدة  ج
،اعليم   ع  ال يت يه أعظم تم   أربعيني ته اخلادلة اق  إذ  سليم  يأيت عش 

 أرجاء العالمخمتلف مشي ا ىلع األقدام من  عبد اهلل احلسني  أيب
لك املنافع تعميق ليشهدوا منافع هلم، ومن ت عميق   ومن لك  فج  

ة من وإزالة الشبهات الفكري ة واالعتقادي   ،ة وترسيخهاالعقدي   الُْعلَْقة  
ذه فرصةٌ  مضامني  لرتسيخ األبعاد العقدي ة يف ثمينةٌ  األذهان. فه 

ة اإلمامة  ها،الزيارة األربعيني ة وتبيين من اتلوحيد ومعرفة اهلل وانلبو 
 واملعاد.

الع نة بعاد العقدي ة ىلع األ وال شك  أن  االط  الزيارة  يفاملتضم 
ة   ة الشهداء سي د سائر زيارات يف و ،األربعيني ة خاص   وبايق األئم 

، ة   كون يل تعل الزائر ىلع بصرية  ومعرفة  أثناء أدائه الزيارة؛ اعم 
ه احلسني  أىتن حقيقيًّا لعنوان )م مصداق ا  رد يف اوال (،اعرف ا حبق 

ىَت احْلَُسنْيَ »:  عفر  حديث اإلمام موىس بن ج
َ
ف ا اَع  َمْن أ ر 

ه   َقِّ رَ  َغَفَر اهللُ  حب  خَّ
َ
ْن َذنْب ه  َوَما تَأ َم م   عن اإلمام ما ورد و أ ،1«هَلُ َما َتَقدَّ

ىَت احْلَُسنْيَ »: الصادق 
َ
ه   َمْن أ َقِّ ف ا حب  وََجلَّ  َعزَّ  -َكتَبَُه اهلُل  اَعر 

لِّيِّنيَ  - ىلْعَ ع 
َ
 .2«يف  أ

                                                        

، حممد بن احلسن ، وسائل الشيعة، ج  -1  .417ص  ،14احلر  العاميل 
 .418، ص 14املصدر نفسه، ج  -2
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فينبيغ لزو ار األربعني أن يستحرضوا ه ذه األبعاد العقدي ة 
 هوة انلهضة احلسيني   يف ألن  اهلدف األسىم ؛ةواملعارف اتلوحيدي  

كما ورد يف الزيارة  ،ستنقاذ العباد من اجلهالة وحرية الضاللةا
اَعء  » األربعيني ة: ْعَذَر يف  ادلُّ

َ
 ؛ُه ف يَك َوَبَذَل ُمْهَجتَ  ،َوَمنََح انلُّْصحَ  ،فَأ

اَللَة   ة  الضَّ َن اجْلََهالَة  وََحرْيَ بَاَدَك م  َذ ع   . 1«ل يَْستَنْق 
ينبيغ لزو ار األربعني أن يسعوا يف رفع مستوى املعرفة  كما

ه  َسب ييل   قُْل ﴿ ،وابلصرية والريق  حنو اهلداية والقيم احلسيني ة ذ 
ْدُعو ه 

َ
 أ

رَية   ىلَعَ  اهلل   إ ىَل  نَا بَص 
َ
... َوَمن   أ  ؛ تلكون زيارتهم مفعمة  2﴾اتَّبََعن 

 مان.يباملعرفة واإل
 ؛بأربعني احلسني  سيم  يوم العرشين من شهر صفر  وقد 

ي ورد فيه ه مقتل ىلعا أربعني يوم   لك ملض  وذ   ، وهو ايلوم ال 
من املدينة إىل   صاحب انلب   جابر بن عبد اهلل األنصاري  

 .3ل من زاره من انلاساكن أو  ، فكربالء لزيارة قرب احلسني 
ستعمال الك موارد ىلع ذ   يدل  ، وةٌ خاص   ةٌ ي  ولعدد األربعني أهم  

                                                        

، عيل  بن موىس -1  .590، ص 2 ، اإلقبال باألعمال احلسنة، جابن طاووس 
 .108سورة يوسف:  -2
، املصباح، ص  -3 ، إبراهيم بن عيل  العاميل   .489الكفعيم 
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 .1ةيف انلصوص ادليني   (أربعني) مفردة
يف األبعاد واملضامني العقدي ة  قراءةٌ ال يت بني أيديكم  ةاسالكر  يف و

تشتمل  يتال   ،يف الزيارة األربعيني ة املأثورة عن اإلمام الصادق 
فينبيغ تسليط  ،وأسسه العقدي ة ىلع أصول مذهب أهل ابليت 

يف  الضوء عليها ملن يترش ف بزيارة أيب عبد اهلل احلسني 
 .األربعني

                                                        

 من موارد استعمال مفردة )أربعني( يف انلصوص ادليني ة ما ييل: -1
:  موىس  اكن ميقات انلب   .أ ْرَبعنيَ  ُموىَس  واَعْدنا َوإ ذْ أربعني يللة 

َ
: ابلقرة] يَلْلَة   أ

 [51 اآلية
ْن » :: َقاَل انلبحفظ أربعني حديث ا من أحاديث أهل ابليت  .ب َظ م  َمْن َحف 

ْرَبع نيَ 
َ
يت  أ مَّ

ُ
ا  أ يه  َياَمة  فَق  ُعوَن ب َها َبَعَثُه اهلُل يَْوَم الْق  يث ا يَنْتَف  اَحد  ]وسائل الشيعة، ج «. اَعل م 

 [93، ص 27
ا: َقاَل رَُسوُل اهلل   .ج َّ  » :اإلخالص أربعني صباح  ْخلََص َعبٌْد هلل 

َ
 -َعزَّ وََجلَّ  -َما أ

ا إ الَّ َجَرْت  نَي َصبَاح  ْرَبع 
َ
ْن قَلْب ه  ىلَعَ ل َسان ه   َينَاب يعُ  أ  ]عيون األخبار «. احْل ْكَمة  م 

 [69، ص 2، ج الرضا 
َحُدكُ : »من بلغ األربعني من عمره فليحذر من اهلل: قَاَل الصادق  .د

َ
ْم ـإ َذا بَلََغ أ

َن اهلل   ْذَرُه م  ُخْذ ح 
ْ
نَي َسنَة  فَلْيَأ ْرَبع 

َ
 [34، ص  1]جمموعة ور ام، ج «. أ

د   .ه  يف األربعني من عمره الرشيف.  بعثة انلب  األكرم حمم 
ا. ]رشح وتسويته اك أن  تكميل انلب  آدم  .و صول الاكيف للموىل أن يف أربعني يوم 

 [232، ص 2صالح  املازندراين ، ج 
 انقالب انلطفة يف الرحم إىل مبدإ الصورة اإلنساني ة يكون يف األربعني. ]املصدر نفسه[ .ز
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 نلا أن نبني  باختصار   وقبل ادلخول يف صلب املوضوع ينبيغ
 ة واالجتماعي ة.تها وآثارها الفردي  ي  ة الزيارة األربعيني ة وأهم  مرشوعي  

 لزيارة األربعينّيةمشروعّية ا

، بل ويف الخالف يف مرشوعي ة زيارة اإلمام احلسني 
الزيارة نصوٌص كثريٌة يظهر من  ذهاستحبابها، وقد وردت يف ه  

ح بعض الفقهاء بأن ها من رضوري ات 1بعضها اإللزام ، حّت  رص 
 .2املذهب أو ادلين

من  واستحبابها األربعني مرشوعي ة زيارةإىل وجه  اإلشارةيمكن و
  خالل انلقاط اتلايلة:

ـة، أن   -أ الزيارة األربعيني ـة تعـد  مـن الشـعائر احلسـيني ة املهم 
مْ  َوَمن ذ ل َك ﴿اهلل، والشعائر احلسيني ة تعد  من شعائر   اهلل   َشَعائ رَ  ُيَعظِّ

َها ؛ فتعظيم الزيـارة األربعيني ـة مـن تقـوى 3﴾الُْقلُوب   َتْقَوى م ن فَإ نَّ
 يتواألعالم الـ  ،اهلل عالمات دين اهلل قصود بشعائرامل ن  أل ؛القلوب

                                                        

 .95-93، ص 20انلجيف، حممدحسن، جواهر الالكم، ج  ظر:ان -1
د.، مصباح ا، حمم د بن احلسنالطوس  ظر: ان -2  ملتهج 
3-  :  .32سورة احلج 
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ـفَ ﴿: ريفةـيف اآلية الشكما ، 1لطاعته –تعاىل  –نصبها اهلل   اإ نَّ الصَّ
ْن َشعائ ر  اهلل  لْمَ َوا يت  ن  إ، ف2﴾...ْرَوَة م  الصفا واملروة من العالمـات الـ 

ر به ارة لك زيـكـذ  وه، ىل عبوديت ـإوترشد العباد  ،تدل  ىلع اهلل وتذك 
مـن شـعائر نفسـه  احلسني اإلمامإن  ، بل اإلمام احلسني 

لا ورد يف  ؛ومرضـاته –تعاىل  –ه يدل  العباد ىلع طاعة اهلل ن  أل ؛اهلل
ــُل )ه أن ــ عبــد اهلل احلســني  ألقــاب أيب يل  اهلل  َعــزَّ  َذات   ىلَعَ  ادلَّ

رتـه تعظـيٌم وزيا –تعاىل  –فهو عالمٌة ونرباٌس لعبودية اهلل  ، 3(َجلَّ وَ 
ي هل مدخلي ـ ن  ألشعائر اهلل، وقد ذكر بعض الفقهاء  يف  ةٌ اتلعظيم ال 

 يف احرتامه فهو واجـٌب  وهل ربٌط  ،املحرتم يءـلك الشحفظ مرتبة ذ  
وا ه  4تركه مٌ حمر   فعله ذا االستدالل اكفي ا يف ثبوت االسـتحباب ، وعد 

 .ملا حنن بصدده
ُحُرمات اهلل ال يت قـال  من د  تع زيارة اإلمام احلسني  ن  أ -ب 

مْ ﴿ :فيها تعاىل نْـَد َربِّـه   َوَمْن ُيَعظِّ ، 5﴾ُحُرمـات  اهلل  َفُهـَو َخـرْيٌ هَلُ ع 
                                                        

 .373، ص 14، ج آن، حممدحسني، املّيان يف تفسري القرئ  الطباطبا -1
 .158سورة ابلقرة:  -2
ة، ج عيل  بن عيىس ربيل  اإل -3  .4، ص 2، كشف الغم 
 .562، ص 1، عبد الفت اح، العناوين الفقهي ة، ج انظر: املراغ   -4
5-  :  .30سورة احلج 
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والقيـام  وجيـب راعيتـه ،ُحُرمات اهلل ما ال جيوز انتهاكهاملراد من و
م ثبــت أن  زيــارة اإلمــام 1وحیــرم اتلفــريط فيــه ،بــه ــا تقــد   ، ومم 

ا ينـبيغ راعيتـه  احلسني وحیـرم اتلفـريط بـه، إذن يه مـن  مم 
 ال يت يف تعظيمها اخلري عند اهلل تعاىل. –تعاىل  –حرمات اهلل 

ا للهجرة يف األربعني مصداق   زيارة اإلمام احلسني تعد   -ج
لتشييد  ؛بتغاء وجه اهلل ومرضاتهاخيرج الزائر من بيته إذ  ،إىل اهلل

ن خَيُْرجْ  ... َوَمنوتضعيف لكمة ابلاطل:  ،لكمة احلق   ا بَيْت ه   م  ر   ُمَهاج 
ْكهُ  ُثمَّ  َورَُسوهل    اهلل    إ ىَل  ْجُرهُ  َوَقعَ  َفَقدْ  الَْموُْت  يُْدر 

َ
 اهلل ُ  َوََكنَ  اهلل   ىلَع  أ

ا َغُفور ا يم  . وقد ورد يف الزيارة املطلقة أليب عبد اهلل 2رَح 

كمال املزنلة عند اهلل، وثبات القدم يف  أتلمُس »: احلسني 
 .3«جرة إيلكاهل

ة الواجبة ألهل إل ن  الزيارة األربعيني ة يه مصداٌق أ -د ظهار املود 
ل زو ار اإلمام احلسني  إذ ؛ابليت  يف ه ذه الكرى  يتحم 

يلؤد وا  شاسعة   ويقطعون مسافات   ،والصعوبات األربعيني ة املشاق  

                                                        

1- ، ، جممع ابليان، ج  الطربس   .130، ص 7أبو عيل  الفضل بن احلسن 
 .100النساء: اآلية  -2
، حممدباقر، حبار األنوار، ج  -3  .152، ص 98املجليس 
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سْ قُْل اَل ... ﴿: املود ة يف القرىب أال ويه ،أجر الرسالة
َ
  أ

َ
ْم َعلَيْه  ـكُ لُ أ

ا إ الَّ  ْجر 
َ
ةَ يف  الُْقْرىَب  أ تْلُكُ قُْل مَ ﴿و ،1﴾...الَْموَدَّ

َ
ْجر  َفُهَو  مْ ـا َسأ

َ
ْن أ م 

ا . 2﴾...مـلَكُ  كما ورد يف زيارة  ،اهلل يللب وا دايعويأيت الزو ار أيض 
َ  بَلَّيَْك »: اإلمام احلسني  بَْك بََدين   !اهلل   َدايع  نَْد إ ْن اَكَن لَْم جُي   ع 

نَْد اْست نَْصار كَ  ،اْست َغاثَت َك  َجابََك قَلْب  وََسْمِع   ،َول َساين  ع 
َ
َفَقْد أ

 .3«ا لََمْفُعوال  َن وَْعُد َربِّنَ ا إ ْن اكَ اَن َربِّنَ ُسبْحَ  ،َوَبََص ي
:  العسكري   احلسن بن عيل   د  ما ورد عن أيب حمم   - ـه

ن  ََخٌْس: َص » َياَرةُ اأْلربعنيَعاَلَماُت الُْمْؤم  نَي، َوز  ، اَلُة إ ْحَدى وَََخْس 
، رُي اجْلَب ني  ، َوَتْعف  ني   ن  ْح  َواجْلَْهُر ب ب ْسم  اهلل  الرَّ  َواتلََّختُُّم يف  ايْلَم 

يم    .4«الرَّح 
ه أيب يف حق   داعء اإلمام الصادق  -و عبد اهلل  زو ار جد 

ا بالكراَمة نَ َخصَّ  نْ ا مَ يَ »: قال  إذ ،يف األربعني احلسني 
يب  َعبْد  اهلل  احْلَُسنْي  بْن  َعيل   َصلَّ اهلُل ا

َ
ار  قرَْب  أ ، َول ُزوَّ ْر ِل  َوإل  ْخَواين  ْغف 

نَا،  بَْداَنُهْم، َرْغبَة  يف  ب رِّ
َ
ْشَخُصوا أ

َ
ْمَوالَُهْم، َوأ

َ
ْنَفُقوا أ

َ
يَن أ ، ال  َعلَيْه 

                                                        

 .23الشورى: سورة -1
 .47سبإ :  سورة -2
، عيل  بن موىس -3  .342، ص 3، اإلقبال باألعمال احلسنة، ج ابن طاووس 
 .353املصدر نفسه، ص  -4
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لَت نَ  نَْدَك يف  ص  ْدخَ َورََجاء  ل َما ع 
َ
ور ا أ د  ا، َوُُسُ  نَب يَِّك حُمَمَّ

، لُوُه ىلَعَ
َراُدوا ب َذل َك 

َ
نَا، أ ْدَخلُوُه ىلَعَ َعُدوِّ

َ
ا أ نَا، َوَغيْظ  ْمر 

َ
نُْهْم أل  َوإ َجابَة  م 

مْ  ر ْضَوانََك. ، َوالْكَ  فاََكف ه   َعنَّا ب الرِّْضَوان 
َ
، َواْخلُْف أ يْل  َوانلََّهار 

ُهْم ب اللَّ
هَ 
َ
، َواْصَحبُْهْم، ىلَعَ أ ْحَسن  اخْلَلَف 

َ
ُفوا ب أ

يَن ُخلِّ ُم ال  ه  ْواَلد 
َ
ْم َوأ ه  ايل 

، َورَشَّ  يد  َك وََشد  ْن َخلْق  ، َوُُكِّ َضع يف  م   َجبَّار  َعن يد 
ْم رَشَّ لُكِّ ه  َواْكف 

نَْك يف  ُغْربَ  لُوا م  مَّ
َ
فَْضَل َما أ

َ
ْم أ ه  ْعط 

َ
، َوأ نْس  نِّ َواإْل  ني  اجْل  ْم َعْن َشيَاط  ت ه 

ْم، َوَما ْوَطان ه 
َ
مْ  أ ْبنَائ ه 

َ
ْم. آثَُرونَا ىلَعَ أ َرابَات ه 

ْم َوقَ ه  َهايل 
َ
 َوأ

ْم ُخُروَجُهْم، فَلَْم َينَْهُهْم ذ  الل   ْعَداَءنَا اَعبُوا َعلَيْه 
َ
ل َك َعن  ُهمَّ إ نَّ أ

نْهُ  اَلف ا م  ُخوص  إ يَلْنَا خ  ُهمَّ فَارَْحْم لََفنَا، الل  ْم ىلَعَ َمْن َخاانلُُّهوض  َوالشُّ
ْمُس، ارَْحْم ت لَْك اخْلُُدوَد ال يت َتتََقلَُّب  الْوُُجوهَ  ت لَْك  ْتَها الشَّ َ ىلَعَ ال يت َغريَّ

يب  َعبْد  
َ
ْعنُيَ ال يت َجَرْت ُدُموُعَها رَْحَة   اهلل  قرَْب  أ

َ
، َوارَْحْم ت لَْك اأْل

قَْت نَلَا، َوارَْحْم ت لَْك نَلَا، َوارَْحْم ت لَْك الُْقلُوَب  يت َجز َعْت َواْحرَتَ
ال 

َْخَة ال يت اَكنَْت نَلَا  .1«الَصَّ
 ة ىلع مر  العصور من أصحاب ز ـ  سرية املترش عة املستمر  

مثل جابر بن عبد اهلل  ة الطاهرين واألئم   األكرم  انلب  
ي ورد كربالء يف يوم األربعني من سنة إحدى  ي  نصاراأل  ال 
 .ةهجرللني وست  

                                                        

، املزار الكبري، ص ا -1 ، حمم د بن جعفر   .335بن املشهدي 
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 وجائزةٌ  الزيارة األربعيني ة مرشوعةٌ  م يظهر أن  ومن جمموع ما تقد  
تلعظيم شعائر اهلل  واضحٌ  ها مصداٌق ألن   ؛القرآن الكريم بنص  

هل ة الواجبة ألها من املود  ن  أوتعظيم حرماته سبحانه، كما 
ا يه والكتاب،  اثلابتة بنص   ابليت  ىل إللهجرة  مصداٌق أيض 

ا، مضاف ا ةعليها السن   تدل  و ،اهلل م كما تقد   إىل سرية املترش عة أيض 
، 1ىلع استحباب زيارة األربعني فقهاءلك أمجع الىلع ذ   بيانه، وبناء  

حیمل زيارة األربعني با ا خاصًّ باب   ر  العاميل  احلوقد عقد الشيخ 
َياَرة  احْلَُسنْي  ) :عنوان د  اْست ْحبَاب  ز  كُّ

َ
ْن يَوْ  بَاُب تَأ َم اأْلربعني م 

ْن َصَفر   يَن م  رْش   .2(َمْقتَل ه  َوُهَو يَْوُم الْع 

 الزيارة األربعينّية ةّيأهّم

زيارة ولل آثاره ونتاجئه، ظهر من خاللوقيمته ت أهمي ة لك  يشء  
ة واملجتماعي ة االة وفردي  ال هاوبرَكت هااألربعيني ة آثار  ؛فريدةالتمّي 

 اآلثار تلك ومن مجلة ،تفت إيلهافينبىغ للزائر الكريم أن يل
 :العظيمة

                                                        

د، ج ، حمم د بن احلسنالطوس  ظر: ان -1 ؛ انلجـيف، حممدحسـن، 787، ص 2، مصباح املتهج 
 .95 - 93، ص 20جواهر الالكم، ج 

، حممد بن احلسن ، وسائل الشيعة، ج  -2  .477، ص 14احلر  العاميل 
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عن فلو سأنلا وجدان الزائر  واالقتداء: س  أاتل روح عزيزتـ 
لسبب  يف سبيل أداء شعرية الزيارة  واملعاناة ذه املشاق  ه لك  ه  حتم 

 احلسني مثاٌل قدوتنا  إن   :يقولفسنسمع لسان حاهل  األربعيني ة،
د العهد د وها حنن ق، واتلضحية لصرب والشجاعةل جئنا نلجد 

   . احلسني وامليثاق ألسوتنا وقدوتنا اإلمام
املشاركة يف  أن   املواساة: يعتقد الزائر احلسين   روح عزيزت -

يف حزنهم  أهل ابليت مواساة من أجل  ملحمة األربعني يه
ا إلومصابهم، فتكون الزيارة يف ه   العزاء ظهار ذه املناسبة أسلوب ا رائع 

ة إلا اساةواحلزن ومو ه الغريب. مام احلج   يف مصيبة جد 
ة  - ة واملحب ة والوالء ألهل بيت انلبو  : لقد إظهار املود 

دت املود ة للقرىب يف امليش   ماماإلىلع األقدام حنو حرم  تس 
خيطوها الزائر  فك  خطوة   ؛يف الزيارة األربعيني ة  احلسني
 وتأكيٌد ملحب ته ووالئه.  اإلمام احلسني ةإظهاٌر ملود   يه احلسين  

، خالقماكرم األذه الزيارة أحد أهم  العوامل تلتميم أن  ه   -
القيم ذه املناسبة إذ تتجل  يف ه   وزرع السجايا الفاضلة يف املجتمع:

والسخاء  ،واتلآزر وابلذل ،ة الرفيعة اكتلآيخ واتلنارصاإلنساني  
 واتلاكفل ،التسامحوالرفق و ،ةواتلواضع واخلدمة العام   ،يثارواإل
كربى ال  ةٌ خالقي  أ مدرسةٌ  ن حبق  و، فاألربعمعاين اخلري والرب   وُك  
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، ومهرجاٌن للفضائل خرىة األمن املدارس البرشي   تضاهيها مدرسةٌ 
 .اإلنساني ة بكل  صورها وأشاكهلا

 ال يت يتحل  بها  ابلذلقيمة الكرم وه ذه القيم  هم  من أ ولعل  
 ام املباركة؛ إذ يبذلون ماهلم ووقتهم يف خدمة زائري ذه األي  انلاس يف ه  

ل ، ومن ناحية  أخرى أيب عبد اهلل  وال  ،خماطر الطريقالزائر يتحم 
يف سبيل مستعدٌّ للتضحية واجلود بانلفس فهو  ؛خياف اإلرهاب والقتل

 .، واجلود بانلفس أقىص اغية اجلوداإلمام احلسني 
زائر األربعني تزداد  أن  ال شك  : اتات والعباداملعنوي   يل  ت -

ع بني يديه ىل عبادإاشتياقه يزداد و ،رغبته يف ذكر اهلل  –ته واتلرض 
من برَكت  هآناء الليل وأطراف انلهار، وه ذته ومناجا – سبحانه

 الزيارة العظيمة.
الزائر  إذ يرى: هل ابليت ألتقوية عنَص الطاعة واالنقياد  -

ة اهلدى منقاد ا أل ةيف ه ذه الفرتنفسه احلسين   ا اكن  كرثأ ئم  مم 
 .عليه يف سائر أي ام السنة

ـ الزيارة فرصٌة للقرب املعنوي  من املزور واالكتساب من أخالقه 
 ،حقيقة الزيارة يه حضور الزائر عند املزورواتلحيل  بصفاته؛ ألن  
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  هبه، واالستمداد من روح والقلب   الروح   رتباطاالووالتسليم عليه 
 هني رشوط  لك روال شك  فإن  ذ   .1جل جلب اخلري أو دفع الرضرأل

اإلعراض عن متاع ادلنيا وزينتها يأيت ىلع رأسها  ة  ونفسي   ة  روحي  
وتطهري انلفس من الرشك  والشهوات،املعايص واجتناب  ،وزخرفها
أكرث، اكنت الزيارة مهي أة  فلك ما اكنت الرشوط والظروف . 2والرذائل

 روح الزائر. ىلعشد  تأثري ا أل  وأدوم وأ
ـ الزيارة فرصٌة تلجديد اتلوبة ومراجعة الات وإصالح انلفس 

 .لك لإلمام احلسني وإعطاء العهد بذ  
 من ذا وه  : واتلكرب  ة اكلعصبي ة يني  ادلغري  سلوكي اتنبذ ال - 

نبذ فالزيارة تدعو انلاس إىل  ،لزيارة األربعيني ةاأهم  ثمرات 
بات القو د واتلضامن حتت راية اإلمام  ،ةة والطائفي  مي  اتلعص  واتلوح 

جيمع ه ذا احلشد الغفري  يهو ال   ، فحب  احلسني احلسني 
ي ينتيم إىل جنسي ات  ومذاهب شّت   هذه الراية، بل إن نا قد حتت  ال 

ا أتبااع  ألديان  أخرى غري اإلسالم يف ه   ذه الزيارة ال يت نرى أيض 
ا ديني ة    . وإنساني ة  واسعة  أخذت أبعاد 

                                                        

 .52؛ موسوعة زيارات املعصومني، ص338ينا، ص ابن سينا، احلسني، رسائل ابن س -1
 املصدر نفسه. -2
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ا جلبهة  أصبحت -  اهن نرباس  الزيارة األربعيني ة يف الوقت الر 
يذب   هل من ذاب  »و «هل من نارص  ينَصن» َئْ ادَ نل    وتلبية   ،احلق  

صارت الزيارة األربعيني ة حبضور ه ذا  بل، «عن حرم رسول اهلل 
اق أيب رجاء العالم من أ عبد اهلل احلسني  احلشد الغفري من عش 

ة اإل شوكة   ا يف حنورهم ،ةسالمي  يف أعني أعداء األم   فينبيغ ؛وخنجر 
أجيانلا عليها. نرب  أن ة وي  هل  تعظيم ه ذه الشعرية اإل

مة ه  بعد و ي تها  –ذه املقد  نرشع يف  –يف مرشوعي ة الزيارة وأهم 
 احلديث عن األبعاد واملضامني العقدي ة يف زيارة األربعني:

 يارة األربعينّيةمتن الز

المُ  ِّ  ىلَع  اَلسَّ المُ  وََحبيب ه ، اهلل َول  ، اهلل   َخليل   ىلَع  اَلسَّ  َوََنيب ه 
المُ  ِّ  ىلَع  اَلسَّ المُ  َوابْن   اهلل   َصيف  ، اَلسَّ يِّه   الَْمْظلُوم   احْلَُسنْي   ىلَعَ  َصف 

، هيد  المُ  الشَّ سري   ىلع اَلسَّ
َ
. َوقَتيل   الُْكُربات   أ ْشَهُد  إ ين   ُهمَّ لل  ا الَْعرَبات 

َ
أ

نَّهُ 
َ
َُّك  أ َِّك، َواْبنُ  َويل  يَُّك  َويل  يَِّك، َواْبنُ  وََصف   ب َكراَمت َك، الْفائ زُ  َصف 

ْكَرْمتَهُ 
َ
هاَدة ، أ عاَدة ، وََحبَْوتَهُ  ب الشَّ  الْو الَدة ، ْجتَبَيْتَُه ب طيب  َوا ب السَّ

ا وََجَعلْتَهُ  نَ  َسيِّد  اَدة ، م  نَ  ائ د  اَوق الس  ااوَذ الْقاَدة ، م  نْ  ئ د  اْلاَدة ،  م 
ْعَطيْتَهُ 

َ
، وََجَعلْتَهُ  َمواريَث  َوأ نْب ياء 

َ
ة   اأْل َك  ىلَع  ُحجَّ نَ  َخلْق  ، م  ياء  وْص 

َ
 اأْل
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ْعَذرَ 
َ
، ف   فَأ اَعء  باَدكَ  ُمْهَجتَهُ  َوبََذَل  انلُّْصحَ  َوَمنَحَ  ادلُّ َذ ع   ف يَك؛ ل يَْستَنْق 
نَ  ة  وَحَ  اجْلَهالَة   م  ، رْيَ اللَة  تْهُ  َمنْ  َعلَيْه   تَواَزرَ  َوقَدْ  الضَّ نْيا، َغرَّ  َوباعَ  ادلُّ

هُ  رَْذل   َحظَّ
َ
ْدىن، ب اأْل

َ
َرتَهُ  األ ، ب اثلََّمن   َورَشى آخ  ْوَكس 

َ
 َوَتَغْطَرَس  اأْل

ْسَخَطَك  َهواُه، ف َوتََردَّى
َ
ْسَخَط  َوأ

َ
طاعَ  نَب يََّك، َوأ

َ
نْ  َوأ كَ  م  باد  ْهَل  ع 

َ
أ

ْوزار ، وََحَلَةَ  َوانلِّفاق   َقاق  الشِّ 
َ
بنيَ  اأْل  ف يَك  فَجاَهَدُهمْ  انل اَر، الُْمْستَوْج 

ا ب ا صاب ر  َك  َحّت   حُمْتَس   ُهمَّ لل  ا َحريُمُه. َواْستُبيحَ  َدُمُه، يف طاَعت َك  ُسف 
، لَْعن ا فَالَْعنُْهمْ  ْبُهمْ  َوبيال  ا. َعذاب ا وََعذِّ يلم 

َ
المُ ا أ رَُسول   يَا ْبنَ  َعلَيَْك  لسَّ

المُ  ،اهلل   ، َسيِّد   يَا ْبنَ  َعلَيَْك  اَلسَّ ياء  وْص 
َ
ْشَهدُ  اأْل

َ
نََّك  أ

َ
منيُ  أ

َ
 َواْبنُ  اهلل   أ

، مين ه 
َ
ْشَت  أ ا ع  ا َوُمتَّ  َوَمَضيَْت  َسعيد  ا َحيد  ا فَقيد  ا، َمْظلُوم   َشهيد 

ْشَهدُ 
َ
نَّ  َوأ

َ
زٌ  اهللَ  أ ٌب  َخَذلََك، َمنْ  َوُمْهل ُك  وََعَدَك، ما ُمنْج   َمنْ  َوُمَعذِّ

ْشَهدُ 
َ
نََّك  َقتَلََك، َوأ

َ
تَاكَ  َحّت   َسبيل ه   يف وَجاَهْدَت  ب َعْهد  اهلل ، َوَفيَْت  أ

َ
 أ

  اهلل َولََعنَ  َمْن َظلََمَك، اهللُ  َولََعنَ  َقتَلََك، َمنْ  اهللُ  فَلََعنَ  ايْلَقنُي،
ُ
ة  أ  مَّ

َعْت  يَْت  ب ذل َك  َسم  ، فََرض  ُدكَ  إ ين   ُهمَّ لل  ا ب ه  ْشه 
ُ
ينِّ  أ

َ
ٌّ  أ  واالُه، ل َمنْ  َول 

يب ل َمْن اعداهُ. وََعُدوُّ 
َ
نَْت  ب أ

َ
م   أ

ُ
ْشَهدُ  ،اهلل رَُسول   يَا ْبنَ  َوأ

َ
نََّك  أ

َ
 ُكنَْت  أ

ْصالب   ف   نُور ا
َ
َة   األ اخم  رْحام   الش 

َ
َرة ، لَمْ  َواأل ْسَك  الُْمَطهَّ ل يَّةُ  ُتنَجِّ  اجْلَاه 

ها، َْناس 
َ
اُت  تُلْب ْسَك  َولَمْ  ب أ م  نْ  الُْمْدلَه  ْشَهدُ  ث ياب ها، م 

َ
نََّك  َوأ

َ
نْ  أ  َداعئ م   م 
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ْراكن  
َ
ين  َوأ ل   الُْمْسل منيَ  ادلِّ ننَي، َوَمْعق  ْشَهدُ  الُْمْؤم 

َ
نََّك  َوأ

َ
 الرَْبُّ  اإلَمامُ  أ

 ُّ ىُّ  اتلَّق  ُّ  الرَّض  ک  ْشَهدُ  اهْلاد ي الزَّ
َ
، َوأ يُّ نَّ  الَْمْهد 

َ
نْ  ةَ األئ مَّ  أ كَ  م   لَك َمةُ  ُودْل 

ْعالمُ  اتلَّْقوى
َ
ةُ  الُْوثىْق َوالُْعْرَوةُ  الُْهدى َوأ ْهل   ىلع َواحْلُجَّ

َ
ْشَهدُ  أ

َ
نْيا، َوأ  ادلُّ

ين  
َ
نٌ  مْ ـُ ب ك أ  َعَميل، وََخواتيم   دين ب رَشاي ع   ُموق نٌ  ْم،ـُ َوب إ ياب ك ُمْؤم 

لْمٌ  مْ ـُ ل َقلْب ك َوقَلْب ْمر   س 
َ
ْمري أل 

َ
يت ُمتَّب ٌع، ُكمْ َوأ   مْ ـلَكُ  َونَُْصَ

ةٌ  َذنَ  َحّت   ُمَعدَّ
ْ
ك ال َمعَ  مْ ـَمَعكُ  مْ ـُ َفَمَعك ْم،ـُ لَك اهلل يَأ  ْم،ـُ َعُدوِّ

ك ْم، وىلَعـُ َعلَيْك اهلل   َصلَواُت  ْرواح 
َ
ك مْ ـُ أ ْجساد 

َ
ك مْ ـُ َوأ د   مْ ـُ وَشاه 

ُكمْ  مْ ـُ واَغئ ب ك ر  ن كُ  َوظاه   .ملنَيَ الْعا رَبَّ  آمنيَ  ْم،ـَوباط 

 ّيةزيارة األربعينمتن الاألبعاد العقدّية في 

 حیتوي نص  الزيارة األربعيني ة املأثورة عن إمامنا الصادق 
ا اعتقادي ة  ينبيغ لإلنسان معرفتها واإليمان بها، ويه اكتلاِل:  أبعاد 

 في زيارة األربعين معرفة اهلل وتوحيده ل:البعد األو  
ة أهل ابليت إن  الزيارات املأثورة عن أئ يف خصوص اإلمام  م 

باملعارف اتلوحيدي ة ومعرفة اهلل تعاىل. فقد  مشحونةٌ  احلسني 
 - عز  وجل   -اتلكبري واتلهليل واتلحميد هلل  عل منا أهل ابليت 
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 اتلوحيد  وهو أن   ،ويف ه ذا ُسٌّ عظيمٌ  ،بالزيارة ءقبل ابلد
 ىم من زيارة يله هو اهلدف األسإواتلقر ب  تعاىل ومعرفة اهلل
ته ن يف حمب  وم  اهم اتلوأن   ،هم حمال  معرفة اهلللكون ؛املعصومني 

 .ه سبحانهن يف توحيدوواملخلص تعاىل،
ه ن  أ فقد ورد عن اإلمام الصادق   ه قال يف زيارة جد 

 وعليك السكينة والوقار ،مش حافي اا :أيب عبد اهلل احلسني 
 واتلعظيم هلل ولرسوهل باتلكبري واتلهليل واتلمجيد واتلحميد 

د باألمور لك ها، خالق اخللق لم يَ » وقل:  ْب زُ عْ احلمد هلل  الواحد املتوحِّ
مش قليال  ا ثم   ،1«عنه يشٌء من أمورهم، واعلُم لك  يشء  بغري اتلعليم

 ال  إ ال إهل  »ذا وقفَت ىلع اتلل  واستقبلت القبلة قل: إوقَص  خطاك، ف
 اهلل بعد علمه منتىه علمه، ال  إ  إهل  اهلل يف علمه منتىه علمه، وال

 إال اهلل مع علمه منتىه علمه... واحلمد هلل جبميع حمامده ىلع وال إهل  
 اهلل ال  إ لك. ال إهل  هل ذ    اهلل واهلل أكرب، وحقٌّ ال  إ مجيع نعمه، وال إهل  

 اهلل نور ال  إ العظيم، ال إهل    اهلل العيل  ال  إ احلليم الكريم، ال إهل  
وات السبع ونور األرضني السبع، ونور العرش العظيم، واحلمد السما

 .2«هلل رب  العاملني

                                                        

، حمم دباقر، حبار األنوار، ج  -1  .168، ص 98املجليس 
 املصدر نفسه. -2
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هتمام العرتة الطـاهرة ا يدل  ىلع مدىإن ما ف وه ذا إن دل  ىلع يشء  
وتعليمهـا لشـيعتهم وحمب ـيهم يف  ،بمسألة اتلوحيد ومعرفة اهلل تعاىل

 ،ملسـتقيمراط اـعوا الصـ ال يضي  حّت   ؛املأثورة عنهم تضوء الزيارا
ن  اْعبُُدون  ة هلل تعاىل: وهو العبودي  

َ
َ ه ذَ  َوأ ، ويف 1يمٌ اٌط ُمْستَق  ا رص 

بمعـاين اتلوحيـد  ها مفعمةٌ ىلع من يرم الزيارة بالرشك مع أن   لك ردٌّ ذ  
اخلالص كما عرفت.

ة الغاية القصوى من خلق اإلنسان عبوديـ  ن  فإأخرى  ومن ناحية  
نَّ  ُت َخلَقْ  َوَما﴿اهلل تعاىل:  نـَس  اجْل  َْعبُـُدون   إ الَّ  َواإْل  ة والعبوديـ  ،2﴾يل 

 يف ضوء معرفة اهلل تبارك وتعاىل، فمن كملت ال  إق ة ال تتحق  احلقيقي  
ىل معرفة اهلل إته هلل سبحانه. والطريق الصحيح معرفته كملت عبودي  

لا ورد يف احلـديث الصـحيح أن   ؛هو معرفة اإلمام املفرتض الطاعة
خـرج ىلع أصـحابه  احلسني بـن عـيل   ن  إ» قال: لصادق اإلمام ا
 ،ال  يلعرفوهإما خلق العباد  –جل  ذكره  –ن  اهلل إ ،ي ها انلاسأفقال: 

 .ستغنوا بعبادته عن عبادة من سـواهاوإذا عبدوه  ،فإذا عرفوه عبدوه
فما معرفة اهلل؟ قـال  ،م  أنت وأبأيب  ،يا بن رسول اهلل :فقال هل رجٌل 

                                                        

 .61سورة يس:  -1
 .56سورة الاريات:  -2
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 زمان   لمعرفة أه
ي تب عليهم طاعتهإ لك   .1«مامهم ال 
 ن  إ»ريف: ـيف تفسري ه ـذا احلـديث الشـ ي  ـمة املجلسقال العال  
إذ هو السـبيل إىل معرفتـه  ؛ما حیصل من معرفة اإلماممعرفة اهلل إن  

ة حتصـل مـن ة والسـمعي  ة العقلي  ا اكنت املعارف ادليني  ولم  . »2«تعاىل
 ن  إصـح  القـول  ،ا إيلـهلك و داعيـ ا بذ  مر  وَكن اإلمام آ ،جهة اإلمام

 .3«طاعته يه معرفة اهلل سبحانهمعرفة اإلمام و
 زيارة األربعني من عالمـات املـؤمن سبب اعتبار يت ضحمن هنا 
ا و ، اإلمام احلسن العسكري   فيما ورد عن ملـاذا ورد يت ضح أيض 

 د ي  ســ أن   يف الزيــارة األربعيني ــة املــأثورة عــن اإلمــام الصــادق 
ُل املؤمنني"هو "َمعْ  الشهداء   ؟4ق 
 أوصـاف  مـن ورد يف الزيارة األربعيني ة املـأثورة  ماالرس  هو فلعل  

أال ويه: "ول  اهلل" ،  وخصائص ملوالنـا أيب عبـد اهلل احلسـني 
"حبيــب اهلل" ، "خليــل اهلل" ، "َنيــب اهلل" ، "صــيف  اهلل" ، "أمــني 

                                                        

، حمم دباقر، حبار األنوار، ج  -1  .312، ص 5املجلسى 
 املصدر نفسه. -2
 .93، ص 23املصدر نفسه، ج  -3
 .590، ص 2، اإلقبال باألعمال احلسنة، ج ابن طاووس، عيل  بن موىس -4
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تكشف عن املزنلة الرفيعة  العظيمةاهلل"، وه ذه األوصاف السامية و
أن  فـال يمكـن ألحـد   ؛عند اهلل تعاىل مام واملاكنة املرموقة لإل

يؤمن بويل ه وحبيبه وخليلـه وَنيبـه دون أن  –سبحانه  –يؤمن باهلل 
 وصفي ه. 

يمـان، فـال ة يف حقيقـة اإل"املعرفة" يه الركّية األساسي   ن  أبما و
 ،يمـانفة، فلك ما زادت املعرفة زاد اإلر يف ضوء املعال  إيمان لإل معىن

ه  فمعرفة اإلمام احلسني  وجـه اهلل ونـور اهلل وخليفـة اهلل، بأنـ 
هو املظهـر  ألن  اإلمام  ؛ىل معرفة اهلل تعاىلإ بطبيعة احلال تؤد ي

كمـا ورد عـن اإلمـام  ،وصـفاته العليـا –تعاىل  –األتم  ألسماء اهلل 
ْسـماُء احْلُْسـىَن  :ةريفـاآليـة الشـتفسـري يف  الصادق 

َ
 َوهلل   اأْل

ْسـَماُء احْلُْسـىَن الَّ  » : قال 1افَاْدُعوُه ب هَ 
َ
ي اَل ُيْقبَـُل حَنُْن َواهلل  اأْل

فَت نَا  ب َمْعر 
َحد  إ الَّ

َ
ْن أ  .2«م 

 يف ضوء معرفة ويل ه وحبيبه ال  حق  معرفته إفال يمكن معرفة اهلل 
مـن عـرفكم » :اجلامعة الكبـرية وَنيبه وصفي ه، كما ورد يف الزيارة

 يف زيـارة اإلمـام  ورد عن اإلمام الصـادق كما  ،«فقد عرف اهلل

                                                        

 .180سورة األعراف،  -1
، كتاب اتلفسري، ج العي   -2 ، حمم د بن مسعود   .42، ص 2ايش 



 .......................... ةة يف مضامني الزيارة األربعيني  األبعاد العقدي   ......................... 28

ن رىض الرح ن، وسخطه  السالم عليك يا»: احلسني  َمن رضاه م 
ته، وبـاَب اهلل،  ن سخط الرح ن، السالم عليك يا أمني اهلل وحج  م 

 مام احلسني فمن عرف اإل؛ 1«ىل اهللإ وادليلل ىلع اهلل، وادلايع
ذه األوصاف العظيمة فقد عرف اهلل تعاىل.  ـا روي وقـد به  عـن أيض 

ه أيب عبد اهلل احلسـني  اإلمام الصادق  إرادة »: يف زيارة جد 
 .2«الرب  يف مقادير أموره تهبط إيلكم، وتصدر من بيوتكم

الطريق القويم للتوحيد ومعرفة إىل أن  فالزيارة األربعيني ة ترشدنا 
 معرفة اإلمام املفـرتض الطاعـة ومعرفـة أيب ال تنفك  عنعاىل اهلل ت

ـُة »: ، فقد قال اإلمام الصـادق عبد اهلل احلسني  حَنْـُن ُحجَّ
ه   بَاد  ه   ،اهلل  يف  ع   وَْحي ـه   ،وَُشَهَداُؤُه ىلَعَ َخلْق 

َمنَاُؤُه ىلَعَ
ُ
انُـُه ىلَعَ  ،َوأ وَُخزَّ

ه   لْم  نْهُ  ،ع  ي يُْؤََت م  يَّت ـه   ،َووَْجُهُه ال  ُق  ،َوَعيْنُـُه يف  بَر   ،َول َسـانُُه انلَّـاط 
ي يَُدلُّ َعلَيْه  

ْمر ه   حَنُْن الَْعال ُمونَ  .َوَبابُُه ال 
َ
اُعوَن إ ىَل َسب يل ه   ،ب أ ب نَا  ،َوادلَّ

ُء ىلَعَ اهلل   .َوب نَا ُعب ـَد اهللُ  ،اهلل ُعر َف  الَّ د 
َ
َولَْواَلنَـا َمـا ُعب ـَد  ،حَنْـُن اأْل

 .3«اهلل

                                                        

، إبراهيم بن عيل   -1 ، ابلدل األمني، ص  الكفعيم   .281العاميل 
، حمم د بن احلسن، وسائل الشيعة،  -2  .492، ص 14ج احلر  العاميل 
، اتلوحيد، ص  -3  .152ابن بابويه، حمم د بن عيل 
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 قال بعض العلماء يف تفسري ه ذه الفقـرة األخـرية مـن احلـديث:
وال  ،بليت ال يعبدون اهلل حـق  عبادتـهاغرينا أهل  ن  أاملقصود هو »

دونه حق  توحيده ،يعرفونه حق  معرفته ألن توحيـدهم هلل  ؛وال يوح 
ويلـاء باأل اتلوحيد اخلالص خمـتصٌّ  ن  إبالرشك. ف خملوٌط  ناقٌص  توحيدٌ 
ده حق  توحيده لم يعرفه حق  عرفانه، ومن لم الاكم لني، وَمن لم يوح 

املعرفـة،  ذ العبـادة فـرعإ ؛يعرفه حق  عرفانه لم يعبده حق  عبادتـه
 .1«بعبادة الغري مشوبة   اكنت عبادته ناقصة   فمن اكن معرفته ناقصة  

ة في  :يالبعد الثان  زيارة األربعين النبو 
يمان، فالزائر  من أرَكن اإلانلبوة أصٌل من أصول ادلين وركنٌ 

ة سي د األنبياء  يشهد ويقر  يف زيارته أليب عبد اهلل احلسني  بنبو 
د بن عبد اهلل  ا املرسلني، وأمني وحيه وحبيبه حمم  ؛ ويشهد أيض 

لوا أعباء  ين حتم  ة األنبياء السابقني ال  يف زيارته شهادة  رصحیة  بنبو 
ة والرسالة كآدم صفوة اهلل، ونوح  أمني اهلل، وإبراهيم خليل  انلبو 

صلوات اهلل عليهم  –اهلل، وموىس لكيم اهلل، وعيىس روح اهلل 
 .2كما ورد يف زيارة الوارث –أمجعني 

                                                        

د بن إبراهيم -1 ، حمم   .174و 173، ص 4، رشح أصول الاكيف، ج صدر ادلين الشريازي 
سة اإلمام اهلادي جلن -2  .156 ، ص موسوعة زيارات املعصومني، ة اتلأيلف بمؤس 
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 وارث األنبياء الحسين 
 مواريث األنبياء  قد وردت يف الزيارة األربعيني ة املأثورة أن  و

عْ » :قد أعطيت ملوالنا أيب عبد اهلل احلسـني 
َ
يـَث َوأ َطيْتَـُه َمَوار 

ــاء   نْب يَ
َ
ــاء  فاإلمــام  ،1«اأْل ــع  ،وارث األنبي ومســتودع ودائ

ة من العلم والعصمة والكماالت انلفسي   ة.الرسالة وانلبو 
يصـري  ثـم   يء لقوم  ـ  أن يكون الشتعن يف اللغة  (َور َث )لكمة إن  

و يف املـرياث هـ رط األسـاس  ـوالشـ .2ب  بَ أو َسـ ب  َسـإىل آخرين بنَ 
ب اإل رث يف اتلـوارث موجـب اإلفرث"، االنتساب املعرب  عنه "بموج 

ة  واالنتساب النسـب   ،ةاكلزوجي   هو االنتساب السبب   ي  املاد   اكألبـو 
ب اإلة. أم  وابلنو   ي  هو االنتساب املعنـو ي  رث يف اتلوارث املعنوا موج 

ورث مواريـث  يال   عبد اهلل احلسني  يف أيبهو كما  ،والروح  
ة ي  بسبب االنتساب املعنو األنبياء  لا نقرأ يف زيـارت ؛ 3بانلبو 
اَلُم َعلَيَْك يَا َوار َث » :الوارث ـاَلُم َعلَيْـَك يَـا  ،َصْفَوة  اهلل   آَدمَ  السَّ السَّ

ِّ اهلل   يَم َخل يـل   ،َوار َث نُوح  نَب  ـاَلُم َعلَيْـَك يَـا َوار َث إ بْـَراه   ،اهلل  السَّ

                                                        

 .590، ص 2املصدر نفسه، ج  -1
 .105، ص 6معجم مقاييس اللغة، ج  ،دأح، بن فارسا -2
بني، ج  -3  .84، ص 2جوادي آميل، عبد اهلل، أدب فناء املقر 
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اَلُم َعلَ  يم  اهلل  يَْك يَ السَّ ـاَلُم َعلَيْـَك يَـا َوار َث  ،ا َوار َث ُمـوىَس لَكـ  السَّ
يىَس ُروح  اهلل   د  َحب يب   ،ع  اَلُم َعلَيَْك يَا َوار َث حُمَمَّ  .1«اهللالسَّ

 األكــرم  يف انلــب   ت جتمعــاقــد  األنبيــاء  لك  مواريــث  إن  
وهـو  ، طالـب   بـن أيب أمري املؤمنني عيل   هاأورث ، ثم   د  حمم  
 : عن اإلمام ابلاقر  يكما رو ه املعصومني ءأبنا هاأورث
د   – َعزَّ وََجلَّ  – إ نَّ اهللَ » نيَ  مَجََع ل ُمَحمَّ ـْن آَدمَ  ُسََنَ انلَّب يِـّ  - م 

ا ــرًّ ــمَّ َج ــد   إ ىل - َوَهلُ ؟ .حُمَمَّ ــََنُ ــَك السُّ ــا ت لْ ــَل هَلُ: َوَم ي ــاَل:  ق   قَ
 
َ
ــنَي ب ــأ ــُم انلَّب يِّ

لْ نْــَد  ، َوإ نَّ رَُســوَل اهلل  ُْس ه  ع  َ ذل ــَك لُكَّــُه ع   َصــريَّ
ن نَي  ري  الُْمْؤم  م 

َ
 .»2أ

لْـَم  َد َور َث وإ نَّ َداوُ »: أن ه قـال ورد عن اإلمام الصادق كما  ع 
، َوإ نَّ ُسلَيَْماَن َور َث  نْب يَاء 

َ
ا وَداوُ  اأْل د  ُسـلَيَْماَن،  َور َث  َد، وإ نَّ حُمَمَّ
ا وَ  د  ْثنَا حُمَمَّ لَْواَح ُموىسإ نَّا َور 

َ
يَم َوأ نَْدنَا ُصُحَف إ بَْراه   .3«، َوإ نَّ ع 

ين يبايعون اإلمـام احلسـني ف  ىلع يف الزيـارة األربعيني ـة ال 
 . واألنبياء اكف ة   ما يبايعون رسول اهلل واليته وحمب ته وطاعته إن  

                                                        

 .63، ص 2، اإلقبال باألعمال احلسنة، ج ابن طاووس، عيل  بن موىس -1
د بن يعقوب -2 ، حمم   .553، ص 1، أصول الاكيف، ج اللكين 
 .559، ص 1املصدر نفسه، ج  -3



 .......................... ةة يف مضامني الزيارة األربعيني  األبعاد العقدي   ......................... 32

 زيارة األربعين  اإلمامة في البعد الثالث:
ة متداد خلط  ا مدرسة أهل ابليت يف اإلمامة  أن   بمعىن ،انلبو 

ة مــن حفــظ ادليــن وتبيينــه وتفســريه وتنفيــذه يف   وظــائف انلبــو 
ل بأمره بعد  ،إذ هو الصائن لدلين ؛مام لإل ةٌ املجتمع ثابت واملتكف 
يـربط اإلمامـة  الرضا  بن موىس اإلمام عيل   ن  إ .رسول اهلل 

 يقول:حيث  يق  دق ة بشك  بانلبو  
ـيَاء  » وْص 

َ
نْب يَاء  َوإ رُْث اأْل

َ
لَُة اأْل اَلفَـُة  ،إ نَّ اإلمامَة َمزْن  إ نَّ اإلمامـَة خ 

اَلفَُة رَُسوهل    ن نَي   اهلل  وَخ  ري  الُْمْؤم  م 
َ
اَلفَـُة احْلََسـن   َوَمَقاُم أ وَخ 

 .»1َواحْلَُسنْي  
ــة عــن انلــب   ويؤي ــده ــة واخلاص    مــا ورد يف املصــادر العام 

نِّ  ُحَسنْيٌ »: األعظم  َحـبَّ  م 
َ
َحـبَّ اهلُل َمـْن أ

َ
ـْن ُحَسـنْي  أ نَا م 

َ
َوأ

ْسبَاط   ا،ُحَسيْن  
َ
َن اأْل بٌْط م  سبب  فكما أن  رسول اهلل . 2«ُحَسنْيٌ س 

هـو سـبب إبقـاء ادليـن  ن  اإلمـام احلسـني فـإإحداث ادلين، 

                                                        

، أحد  -1  .435، ص 2، االحتجاج، ج بن عيل  الطربس 
، حمم دباقر، حبار األنوار، ج  -2 ؛ األبلاين ، حممد نـارص ادليـن، سلسـلة 261، ص  43املجليس 

 .301، ص 3األحاديث الصحيحة، ج 
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طاعة أوىل األمر جبنب طاعته  -تعاىل  -اهلل  جعل لكل   ؛متهستدااو
َهـا الَّ  يَـ :وطاعة الرسول  يُّ

َ
طيُعـوا ا أ

َ
طيُعـوا اهلَل َوأ

َ
يـَن آَمنُـوا أ

ول  
ُ
نْكُ  الرَُّسوَل َوأ ْمر  م 

َ
 . 1مْ ـاأْل

،  َد َور َث وإ نَّ َداوُ »:  ورد عن اإلمام الصادق كما  نْب يَاء 
َ
لَْم اأْل ع 

ا وَداوُ  نَّ ُسلَيَْماَن َور َث َوإ   د  ْثنَـا  َور َث  َد، وإ نَّ حُمَمَّ ُسلَيَْماَن، َوإ نَّا َور 
ا  د  لَْواَح ُموىسحُمَمَّ

َ
يَم َوأ نَْدنَا ُصُحَف إ بَْراه   .2«، َوإ نَّ ع 

انو نته زيارة األربعني يف عقيدة اإلمامة أمران مهم  ا تضم   :مم 

ل   اإلمام صفات: األو 
 الزيارة األربعيني ـة املـأثورة عـن اإلمـام الصـادق  وردت يف

ا تلعريف تعد   مام احلسني وخصائص لإل أوصاٌف  منشور ا جامع 
مقام اإلمامة والوالية، فمن عرف ه ذه اخلصائص فقد عرف ماكنـة 

 ففد ،ةة ادليني  وشؤونهم ودورهم يف املنظومة املعرفي   أهل ابليت 
 »: جاء يف الزيارة

َ
ْشَهُد أ

َ
نَي َوأ ْراَكن  الُْمْسـل م 

َ
يـن  َوأ م  ادلِّ ـْن َداَعئـ  َك م  نَـّ

ن نيَ  ل  الُْمْؤم  ُّ الَْهـاد ي  ،َوَمْعق  ک  ُّ الـزَّ ُّ الرَِّض  نََّك اإلمام الرَْبُّ اتلَّق 
َ
ْشَهُد أ

َ
َوأ

                                                        

 .59سورة النساء:  -1
 .559، ص 1املصدر نفسه، ج  -2
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يُّ  ْ  ،الَْمْهد  ْعـاَلُم ال
َ
َك لَك َمُة اتلَّْقـَوى َوأ ْن ُودْل  َة م  ئ مَّ

َ
نَّ اأْل

َ
ْشَهُد أ

َ
ُهـَدى َوأ

ْنيَا ْهل  ادلُّ
َ
ُة ىلَعَ أ ارد وو. «َوالُْعْرَوُة الُْوْثىَق َواحْلُجَّ ـة  » :أيض  وََجَعلْتَـُه ُحجَّ

يَاء   وْص 
َ
َن اأْل َك م   .1«ىلَعَ َخلْق 

 أمرين: ه ذه الفقرة من الزيارة حتتوي ىلع
   .وماكنته مقام اإلمامة  -
ة -  .خصائص اإلمام وأوصافه املتمّي 
 اإلمام هـو ويص  رسـول اهلل فألن   ؛مام وماكنتها مقام اإلم  أ

ته ىلع وهو من داعئم ادلين وأرَكنه، فلو زال ركن ادلين  ،خلقه وحج 
ــا،  صــل ادليــن. واإلمــام ركــن املســلمنيأوداعمتــه فقــد زال  أيض 

ــل  ــام َمعق  ــاهم. واإلم ــنهم ودني ــه يف دي واملســلمون يعتمــدون علي
ي حیفظ املؤمنني عن  احلصنهو اإلمام  أن   املؤمنني، بمعىن املنيع ال 

ت واالحنرافات.  املخاطر والزال 
ــأو ــائصم  ــألن   ؛ا اخلص ــذكورة ف ــامية امل ــات الس ــذه املقام  ه 
ة   ا وخصائص فريدة  تستلزم أوصاف   مام لإل وقد أحصت  ،ومتمّي 

 ص يف خصلتني:وتتلخ   ،الزيارة األربعيني ة ه ذه اخلصائص
 »: العصمة والطهارة -

َ
ْشَهُد أ

َ
ُّ  الرَْبُّ  امُ مَ نََّك اإْل  أ ک  ُّ الـزَّ ُّ الـرَِّض  اتلَّـق 

                                                        

 .590 ، ص2، اإلقبال باألعمال احلسنة، ج ابن طاووس، عيل  بن موىس -1
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يُّ    «.الَْهاد ي الَْمْهد 
ْعاَلُم الُْهـَدى َوالُْعـْرَوُة » :ة من اهلل تعاىلالعلم واهلداية اخلاص   -

َ
أ

ْنيَـا ْهل  ادلُّ
َ
ُة ىلَعَ أ ـَن » ،«الُْوْثىَق َواحْلُجَّ ـَك م  ـة  ىلَعَ َخلْق  وََجَعلْتَـُه ُحجَّ

 
َ
يَاء  اأْل ة   اإلمام ن  العلم واهلداية من لوازم كونإف «.وْص  ىلع اخللق حج 
 بن موىس الرضا  اإلمام عيل   وقد ذكر كونه من أعالم اهلداية. أو

 : ىأخر اخلصائص املذكورة يف الزيارة األربعيني ة بعبارات  
نُوب   امُ مَ اإْل  » َن الُّ ٌر م  َن الُْعيُوب   ،ُمَطهَّ  م 

ٌ
لْم  خَمْ  ،ُمرَبَّأ الْع   ،ُصـوٌص بـ 

يـن   ،َموُْسوٌم ب احْل لْم   نيَ  ،ن َظاُم ادلِّ ـزُّ الُْمْسـل م   ،َوَغـيُْظ الُْمنَـاف ق نيَ  ،وَع 
ينَ  ـُد َدْهـر ه   ،َوَبَواُر الاَْكف ر  َحـدٌ  ،اإلمام َواح 

َ
هُلُ  ،اَل يَُدان يـه  أ َواَل ُيَعـاد 

ثٌْل وَ  ،َواَل يُوَجُد هَلُ بََدٌل  ،اَعل مٌ  ريٌ َواَل هَلُ م   .1« اَل نَظ 

ة العقيدة: الثاني  المهدوي 
بني امللحمة احلسيني ة ومرشـوع  وصلة وثيقةٌ  وطيدةٌ  هناك عالقةٌ 

ستكشف مالمح ه ذا االرتباط نة يف آخر الزمان، ويمكن أن املهدوي  
 :انلص  اتلاِل من خاللالعميق يف الزيارة األربعيني ة 

ـْن ُودْل  » ـَة م  ئ مَّ
َ
نَّ اأْل

َ
ْشَهُد أ

َ
ْعـاَلُم الُْهـَدى، َوأ

َ
َك لَك َمـُة اتلَّْقـَوى، َوأ

                                                        

، أحد بن عيل  -1  .435، ص 2، االحتجاج، ج الطربس 



 .......................... ةة يف مضامني الزيارة األربعيني  األبعاد العقدي   ......................... 36

 ب كـ
ينِّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ْنيَـا. َوأ ْهـل  ادلُّ

َ
ُة ىلَعَ أ ٌن ـُ َوالُْعْرَوُة الُْوْثىَق، َواحْلُجَّ ْم ُمـْؤم 

ين  ـُموق ٌن ب شَ  ،مْ ـُ َوب إ يَاب ك ، َوقَلْـب  ل َقلْب ُكـ1َرائ ع  د  ْم ـ، وََخَوات يم  َعَميل 
مْ 
َ
لٌْم، َوأ ُكْم ُمتَّب ٌع، َونُْص س  ْمر 

َ
ٌة، َحـّتَّ يَـأذن اهلُل ـُ َريت  لَكـر ي أل  ْم ُمَعدَّ

كُ ـْم َمَعكُ ـَفَمَعكُ  ،مْ ـلَكُ   .«مْ ـْم اَل َمَع َعُدوِّ
أن   ومّياتـه يه عبد اهلل احلسني  ختصاصات املوىل أيبامن 

. اهلل جعل اإلمامة يف ُودله، واتلاسع من ُودله هو اإلمام املهـدي  
ةَ و  – من ودل احلسني  قد وصفت الزيارة األربعيني ة املأثورة األئم 

هم لكمة اتلقوى، والعروة الوثىق، بأن   – اإلمام املهدي   ضمنهم ويف
نيا. ة ىلع أهل ادل   واحلج 

أال  ،ةة املهدوي  ح بالقضي  ر  ـوهناك عبارة يف الزيارة األربعيني ة تص
يت  لَكُ »: ويه ة حَ ـَونَُْصَ  ّتَّ يَ ْم ُمَعدَّ

ْ
يـأذن  حـّت   :، أي«مْ ـلَكُ  اهللُ َذَن أ

 وحتقيق ادلولة الكريمة. اهلل خبروج اإلمام املهدي  
د صفات املنتظرين لدلولة  ه ذه الفقرة من الزيارة األربعيني ة حتد 

ة الطاهرين : اإلويه أال ،الكريمة ْم ـُ  ب كينِّ إ  » :يمان باألئم 
نٌ  ملا  والتسليم القلب   ،«ْم ُموق نٌ ـُ يَاب كوب إ  » :برجعتهموايلقني ، «ُمْؤم 

                                                        

برشائع دين: لعل  املعىن أن  رشائع دين وخواتيم عميل تشهد مـِع بـذ لك ىلع سـبيل املبالغـة  -1
 واملجاز، أي أن هما موافقان ملا أمرتم به، شاهدان ِل بأين  بكم مؤمٌن.
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ة الطاهرون  لْمٌ ـَوقَلْب  ل َقلْب كُ » :يعتقد به األئم  ت باع واال ،«ْم س 
ُكْم ُمتَّب عٌ » :ألوامرهم ْمر 

َ
ْمر ي أل 

َ
يت  » :، وإعداد انلَصة هلم«َوأ َونَُْصَ

ةٌ ـلَكُ  ة هلم والربا«ْم ُمَعدَّ ْم ـَفَمَعكُ » :ة من أعدائهمء، واملعي ة املستمر 
كُ ـَمَعكُ   .«مْ ـْم اَل َمَع َعُدوِّ

ة الطاهرين أو زيارة قبورهم أو  فال تكيف قامة العـزاء إحمب ة األئم 
والعمل بتعايلمهم، كما يقـول القـرآن  ت باع احلقيق  هلم من دون اال

بُّونَ ﴿الكريم:  ويقـول  ،1﴾اهللُم ـحُیْب بْكُ  اهلَل فَاتَّب ُعون قُْل إ ْن ُكنْتُْم حُت 
ا –جل  ثناؤه  – نِّ  َفَمْن تَب َعن :أيض   .2فَإ نَُّه م 

يَعت كُ  :َوقَاَل رَُجٌل ل لَْحَسن  بْن  َعيل   » ْن ش  َفَقاَل  ،مْ ـإ ينِّ م 
نَا  ،يَا َعبَْد اهلل   :احْلََسُن ْبُن َعيل    ر  نَا َوَزَواج  ر  َوام 

َ
إ ْن ُكنَْت نَلَا يف  أ

ا َفَقْد َص  يع  َوإ ْن ُكنَْت خب  اَلف  َذل َك فاََل تَز ْد يف  ُذنُوب َك  ،َدقَْت ُمط 
ْهل َها

َ
ْن أ يَفة  لَْسَت م  يَعت كُ  ،ب َدْعَواَك َمْرَتبَة  رَش  ْن ش  نَا م 

َ
 ،مْ ـاَل َتُقْل نَلَا أ

كُ َول   ْن ُمَوايل  نَا م 
َ
ْن قُْل أ ْعَدائ كـْم َوحُم بِّيكُ ـك 

َ
نَْت يف  ـُ ْم َوُمَعاد ي أ

َ
 ْم َوأ

 .3«َخرْي  َوإ ىَل َخرْي 
ق ا»: فقـال هل  ،ه من شـيعتهمن  إ للحسني  وقال رجٌل  تـ 

                                                        

 .31سورة آل عمران:  -1
 .36سورة إبراهيم:  -2
، حمم دباقر، حبار األنوار، ج  -3  .156، ص 65املجليس 
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عني   شيئ ا يقـول اهلل لـك: كـذبت وفجـرت يف دعـواك،  اهلل وال تد 
عنـد أهـل  فاملقياس احلقيق   .1«أنا من موايلكم وحمب يكم :كن قلول  

سلوك ة والعمل والبل هو اتلبعي   ،اعء واالنتماءليس االد   ابليت 
داء الصـالة يف أكـ –ما فيمـا يـرتبط بـأداء الواجبـات سي   ،اخلارج  

ـعي   ،رحاموصلة األ ،وقاتهاأ  ،ة وحقـوق انلـاسوأداء احلقـوق الرش
اكلكـذب  ،مـاتواالنتهـاء عـن املحر   –لـك مانات وغري ذ  داء األأو

بـاع مات والغيبة وانلميمة والفتنة بني املـؤمنني وات  ىل املحر  إوانلظر 
هـل أوتشويه سمعة مذهب  ،ةعوات املستحدثة والضال  صحاب ادلأ

 فات املشبوهة وحنو ذ لك.ر  ـببعض املمارسات واتلص ابليت 
ه  ي  فقد ورد اتلأكيد ىلع عالقـة اإلمـام املهـد حال   وىلع لك   جبـد 

ء؛ من قبيل ما ورد يف زيارة اعشـورا ى،أخر يف زيارات   احلسني 
 وهــو مهــدي   ،اإلمــام املنصــور املــؤمن يســأل اهلل املعي ــة مــع ن  إ إذ

ُل »: يف طلب ثار اإلمـام احلسـني   د  آل حمم  
َ
ْسـأ

َ
ي اهلَل فَأ ال 

ْن  ْن يَْرُزقَن  َطلََب ثَار َك َمَع إ َمام  َمنُْصور  م 
َ
ْكَرَمن  ب َك أ

َ
ْكَرَم َمَقاَمَك َوأ

َ
أ

د   ْهل  َبيْت  حُمَمَّ
َ
ا يف فقرة  ورد و. «أ ْن يَرْ » :ىأخر أيض 

َ
ُزقَن  َطلََب َوأ

ُكْم َمَع إ َمام  مَ  نْك ي  د  هْ ثَار  ق  م  ر  نَاط   .«مْ ـُ َظاه 

                                                        

 املصدر نفسه. -1
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 للنهضة الحسينّية استمرارة النهضة المهدوّي

ن يمكو ،بالشعائر احلسيني ة ومليئةٌ  ة مشحونةٌ انلضهة املهدوي   ن  إ
فقد ؛ للنهضة احلسيني ة ة يه استمرارٌ انلهضة املهدوي   أن   القول حبق  
دت عالقة اإلمام املهدي  تبلورت و ه املظلوم اإلمام  تس  جبد 
ة أمور: احلسني   يف عد 
 واإلمام   املشرتك بني اإلمام املهدي   اهلدف -أ

يه   األهداف السامية لقيام اإلمام املهدي  ف: احلسني 
ه اإلمام احلسني ال يت قام ألجلها  هانفس األهداف ، فجد 

طلب يه  إلمام احلسني ا املعلنة ال يت خرج من أجلها
هاإل ة جد  ، واألمر باملعروف وانليه عن املنكر، صالح يف أم 

ه رسول اهلل   بنه اإلمام اكذ لك ف ،والسري بسرية جد 
الرشيفة  هداف واملقاصدتلحقيق ه ذه األ خيرجإذ  ،املهدي  
 .نفسها

ي ـة أعـداء أيب عبـد اهلل هم من ذر   أعداء اإلمام املهدي   -ب
 يف كربالء:  احلسني

« ِّ يب  احْلََسـن  َعـيل 
َ
اَلم  بْن  َصال ح  الَْهَرو يِّ قَاَل: قُلُْت أل  َعْن َعبْد  السَّ

يث  ُرو َي َعـن   اهلل  يَا ْبَن رَُسول   بْن  ُموىَس الرَِّضا  َما َتُقوُل يف  َحـد 
ق   اد  نَُّه قَاَل إ َذا َخرَ  الصَّ

َ
 تَلَة  احْلَُسـنْي  قَ  َج الَْقائ ُم َقتََل َذَرار ي  أ
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َعال  آبَائ َها َفَقاَل  وال  :َجَل لُْت َفَقْوُل اهلل  َعزَّ وَ ُهَو َكذ لك. َفقُ  ب ف 
ْخرى

ُ
ْزَر أ َرٌة و  ُر واز  قَْواهل   ل   اهللُ َما َمْعنَاُه؟ َفَقاَل َصَدَق  تَز 

َ
يع  أ نَّ يف  مَج  ك 

ْفَعاَقتَلَة  احْلَُسنْي   َذَرار ي  
َ
مْ يَرَْضْوَن أ َ  َل آبَائ ه  ُروَن ب َها َوَمـْن رَِض  َوَيْفتَخ 

َ ب َقتْل ه  رَُجٌل يف   ق  فََرِض   قُت َل يف  الَْمرْش 
نَّ رَُجال 

َ
تَاُه َولَْو أ

َ
َشيْئ ا اَكَن َكَمْن أ

نَْد  اِض  ع  َما َيْقتُلُُهُم الَْقائ ُم إ َذا اهلل  الَْمْغر ب  لاََكَن الرَّ يَك الَْقات ل  َوإ نَّ  رَش 
يِّ يَشْ 

َ
ْم. قَاَل َفُقلُْت هَلُ ب أ ْعل  آبَائ ه  ْم َخَرَج ل ر َضاُهْم ب ف   الَْقائ ُم ف يه 

ُ
ء  َيبَْدأ

 ب بَن  َشيْبََة وَ إ َذا قَاَم؟ قَا
ُ
اُق َبيْت  َل َيبَْدأ ُهْم ُُسَّ نَّ

َ
َيُهْم أل  يْد 

َ
َعزَّ  اهلل  َيْقَطُع أ

 .1«وََجلَّ 
 :عنــدما يقومــون هــو هوأنصــار  شــعار اإلمــام املهــدي   -ج

 .2(ياثلارات احلسني)
الطالب بدم  فهو ،يطلب بدم احلسني  إذا خرج القائم 

 :املقتول بكربالء
يب  َعبْد  »

َ
ُهْم »يف  قَْوهل    الصادق  اهلل  َعْن أ نَّ

َ
يَن يُقاتَلُوَن ب أ  

َن ل َّلَّ ذ 
ُ
أ

َة َيُقولُوَن نََزلَْت يف  « ُظل ُموا ْخرَ  اهلل  رَُسول   قَاَل: إ نَّ الَْعامَّ
َ
ا أ َجتْـُه لَمَّ

ــَة وَ  ــْن َمكَّ ــَريٌْش م  ــائ م  قُ َ ل لَْق ــا يه  َم ــَدم   إ نَّ ــُب ب  ــَرَج َيْطلُ  إ َذا َخ

                                                        

ـد بـن 164، ابلاب 229، ص 1، علل الرشائع، ج ابن بابويه، حمم د بن عيل   -1 ؛ ابن بابويه، حمم 
 .273، ص 1، ج  ، عيون أخبار الرضاعيل  

 .545 ، ص2، اإلقبال باألعمال احلسنة، ج ابن طاووس، عيل  بن موىس -2
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يَة احْلَُسنْي   ُب ادلِّ م  َوُطالَّ َاُء ادلَّ ْويل 
َ
 .1«َو ُهَو قَْوهُلُ: حَنُْن أ

ف وابلاكء ىلع -د ا  احلسني  اتلل هف واتلأس   مساء :وصباح 
ـ  ي  اإلمام املهـد أن   سةقد ورد يف زيارة انلاحية املقد   ر ـيتحس 

رته عن نص من أن   ه أيبـادلهور أخ  ، عبـد اهلل احلسـني  رة جـد 
ــة  أحاسيســه اجلي اشــة وعواطفــه اللطيفــة  ييبــد فاإلمــام احلج 

 ويقول: ة اإلمام احلسني ملظلومي  
ُهوُر، واََعقَن  عَ » َرتْن  ادلُّ خَّ

َ
ْ أ ُكْن ل َمْن فَلَئ 

َ
ْن نََْص َك الَْمْقُدوُر، َولَْم أ

ا  نُْدَبنََّك َصبَاح 
َ
ب ا، فأََل ب ا، َول َمْن نََصَب لََك الَْعَداَوَة ُمنَاص  َحاَرَبَك حُمَار 

نَيَّ َعلَيَْك بََدَل  بْك 
َ
، َوأَل ُموع   َوَمَساء  ا، َحسْ  ادلُّ ا ـَدم  ـف  سُّ

َ
َرة  َعلَيْـَك َوتَأ

ــاَك وَ  ــا َدَه ــة  ىلَعَ َم ــوَت ب لَوَْع ُم
َ
ــّتَّ أ ــا، َح ف  ــة   2تَلَهُّ ــاب  وَُغصَّ الُْمَص

ْكت ئاب  .3«اال 
شـجرة  ويه خم   يت غرست يف يوم غديرالشجرة الطي بة ال  ن  إ - ـه

 بـدم أيب عبـد اهلل احلسـني  ْت يَ وُسـق   ،والية أهل ابليـت 
 أكلهـا لك  حـني   وإن اكنـت تـؤيت –ه ذه الشجرة املباركة  بكربالء،

حكومـة اإلمـام عهـد ثمراتها ايلانعة والطي بـة يف تؤيت  –ذن رب ها بأ

                                                        

، عيل  بن إبراهيم،  -1 ، ج القيم    .85، ص 2تفسري القيم  
 اللوعة: حرقة احلزن. -2
، املزار الكبري، ص  -3 ، حمم د بن جعفر   .501ابن املشهدي 
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بمعىن  ،، فقيام القائم هو العل ة الغائي ة للنهضة احلسيني ةاملهدي  
 ،هـو إحيـاء ادليـن ومعاملـه اهلدف من قيام اإلمام احلسني  أن  

صال الظلم والفساد، وه ـذا اهلـدف ئستاوتديد الفرائض والسَن و
 .  ي  تحقق ف عَص ظهور اإلمام املهداملقدس سوف ي

وار يف أربعيني ـة أن   -و  احلسـنياإلمـام ه ذا احلشد الغفري من الز 
ــادلة  ــا إن  اخل ــأيت لك  اعم  م ــام ي ــع اإلم ــة م ــد وابليع ــد العه  تلجدي
ه  املهـدي   وإعــالن  ،يب عبــد اهلل احلسـني أعنـد قــرب جـد 

إعـالن اتلضـحية مـن وكذ لك  ،منصور   نلَصة إمام   ؤاتلأه ب واتلهي  
كرب تعد  أة، والزيارة األربعيني ة ايلوم أجل األهداف السامية املهدوي  

عـالن سـالم إلع واإلبل ويف تـاريخ التشـي   ،يف العالم ة  برشي   مظاهرة  
 .ة مام احلج  إلابليعة وانلَصة ل

 الزيارة األربعينّيةالمعاد في الرابع:  البعد

عـن  بعضـهاال يمكن فصل  ةٌ إن  األسس العقدي ة عنارص مرتابط
ة واملعـاد واإلمامـة بعض   تشـك  منظومـة  واحـدة  ، فاتلوحيد وانلبـو 

،  عـارفحبـث املعـاد واالعتقـاد بيـوم اجلـزاء مـن امل ن  وإ متماسكة 
ا يف زيـارة  ،يف زيارات املعصومني  تورد يتال  الرئيسة  خصوص 
 . عبد اهلل احلسني  املوىل أيب

ة أهل ابليت  املعـاد ومـا يـرتبط عقيـدة ترسـيخ  حاول أئم 
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األدعيـة مـن خـالل ة يف قلـوب أتبـاعهم وشـيعتهم باحلياة األخروي  
عـن اإلمـام  والزيارات، فقد ورد يف زيارة أىب عبد اهلل احلسني 

ا، فاشـهد ِلإين   هم  الل  » :الصادق   أين    أشهدك وكـىف بـك شـهيد 
... ، وأن  رسولك حقٌّ ، أن  نارك حقٌّ و أشهد أن ك حقٌّ ، وأن  جن تك حقٌّ

ك  وأن ك مميت األحياء وحمىي املوَت، وأن ك باعث من يف القبور، وأنـ 
 .1«جامع انلاس يلوم  ال ريب فيه، وأن ك ال ختلف امليعاد

ي اكنوا ر انلاس يوم القيامة مع إمامهم ـحیش ىأخر من ناحية   ال 
نَـاس   لُكَّ  نَـْدُعو يَْومَ ﴿ :تعاىل يف قوهلادلنيا كما  يت بعونه يف

ُ
مْ  أ ه   ب إ َمـام 

َ  َفَمــنْ  ويت 
ُ
ــهُ  أ ــه   ك تَابَ ين  ــ ب يَم  ْول  

ُ
ــاَبُهمْ  َيْقــَرُؤونَ  َك فَأ  ُيْظلَُمــونَ  َوالَ  ك تَ

ــيال   ــده، ف2﴾فَت  ــه وقائ ــن اكن إمام ــ 3م ــا أب ــد اهلل  ويف ادلني  عب
ا يـوم الفـزع  ، فاإلمام احلسني  إمامه ورائده وقائـده غـد 
ة والسعادة، ومـن اكن إمامـه ومقتـداه يف اجلن   ىلإيهديه سو ،األكرب

ار فهم   تعاىل - يف قوهلكما  ،ه يوم القيامةتم  أئادلنيا الطواغيت والفج 
ََْس  َيْقُدمُ يف شأن فرعون:  - ْورََدُهُم انلَّـاَر َوبـ 

َ
ياَمة  فَـأ قَْوَمُه يَْوَم الْق 

                                                        

، حمم دباقر، حبار األنوار، ج  -1  .168، ص 98املجليس 
 .49سورة النساء:  -2
ـَن وََجَعلْ »كما ورد يف الزيارة األربعيني ة:  -3 ا م  د  ـَن الَْقـاَدة ، وََذائـ  ا م  د  ـاَدة ، َوقَائـ  َن السَّ ا م  تَُه َسيِّد 

اَدة     «.الَّ
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 .1الْو رُْد الَْمْوُرودُ 
اإلمام املفرتض الطاعة هـو  أن  هو  والعالقةر  يف ه ذه املعي ة ـوالس

يف  عبد اهلل احلسني  أيب مامهإب كالَصاط يف اآلخرة، فمن تمس  
ف عـن إمامـه واعفيـة   راط بسـالمة  ـادلنيا مر  ىلع الص ، ومـن ختلـ 

ترد ى يف راط وـزل  عن الصولم يت بعه فقد  ،يف ادلنياالطاعة املفرتض 
 انلار وهوى. 

ة واألخبار يف تفسري الَصاط باأل ، وواليتهم كثريةٌ  ئم 
 ،هم رصاط اهلل املستقيمفالَصاط ما يؤد ي انلاس إىل مقصودهم، ف

ي   ة أهل إىل اهلل وطاعته وقربه ورضوانه بوالييوصلنا ال 
 ، والقول بإمامتهم وطاعتهم، ورصاط اآلخرة صورةٌ ابليت 

جتاز رصاط افمن استقام ىلع ه ذا الَصاط يف ادلنيا  لَصاط ادلنيا،
بإسناده  (معاين األخبار)كما روى الصدوق يف  ،ةا إىل اجلن  خرة آمن  اآل

هو الطريق إىل »عن الَصاط فقال:  لئس عبد اهلل  عن أيب
يف  يف ادلنيا ورصاٌط  معرفة اهلل عز  وجل، وهما رصاطان رصاٌط 

ي يف ادلنيا فهو اإلمام املفروض الطاعة، فأم   ،اآلخرة ا الَصاط ال 
ي هو جرس من عرفه يف ادلني ا واقتدى بهداه مر  ىلع الَصاط ال 

                                                        

1-  :  .98سورة هود 
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م يف اآلخرة، ومن لم يعرفه يف ادلنيا زل ت قدمه عن الَصاط يف جهن  
 .1«ماآلخرة فرتد ى يف نار جهن  

ا ة ألعداء يف الزيارة األربعيني ة مسألة الشقاوة األخروي   ورد ومم 
تهم ادلنيا أيب عبد اهلل احلسني  ين غر   بثمن   رشوا آخرتهمف ،ال 

َْسَما﴿ :بنه الرشيفابقتل   اد  وأسخطوا انلب  حمم   ،خبس    بَ 
ْوا نُفَسُهمْ  ب ه   اْشرَتَ

َ
ن أ

َ
  .(2)﴾اهلل أنََزَل  ب َما يَْكُفُروا أ

 يف الزيـارة األربعيني ــة يف شــأن قتلــة  قـال اإلمــام الصــادق 
 :أيب عبد اهلل احلسني 

تُْه » ْنيَاَوقَْد تََواَزَر َعلَيْه  َمْن َغرَّ ْدىَن  ،ادلُّ
َ
رَْذل  اأْل

َ
اأْل ـُه بـ   ،َوَبـاَع َحظَّ

ْوَكس  
َ
َرتَُه ب اثلََّمن  اأْل ْسـَخَط  ،َوَتَغْطَرَس َوتََردَّى يف  َهَواهُ  ،َورَشَى آخ 

َ
َوأ

ْوَزار  
َ
ــَة اأْل ــَقاق  َوانلَِّفــاق  وََحَلَ ْهــَل الشِّ

َ
َك أ ــاد  بَ ــْن ع  َطــاَع م 

َ
ــَك َوأ  نَب يَّ

ب نَي انلَّ   .3«ارالُْمْستَوْج 
ن وأهل السـعادة ويف قبال ه ؤالء اخلاُسين وأهل الشقاق، الراحبو

ين نصـ  بتعظـيم شـعائره وابلـاكء ىلع ،روا اإلمـام احلسـني ـال 

                                                        

، معاين األخبار، ص  -1 د باقر، مـرآة العقـول، ج 32ابن بابويه، حمم د بن عيل  ، حمم  ؛ املجليس 
 .26، ص 5

 . 90 ـ  سورة ابلقرة:1
، عيل  بن موىس -3  .590، ص 2اإلقبال باألعمال احلسنة، ج  ،ابن طاووس 
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يف  ةيلـاأقدامهم لزيارته، فهم يف ادلرجات الع ي ىلعـواملش ،مصائبه
كمـا رص حـت  ،عبد اهلل احلسني  اآلخرة، وتشملهم شفاعُة أيب

نْـَد إ  فَـ»: ربعيني ة بمقام شـفاعته الزيارة األ ـا  اهللنَّ لَـَك ع  َمقام 
ــا وََشــفاَعة  َمْقبُولـَـة     بــن مــوىس قــد وصــف اإلمــام عــيل  و. 1«َمْعلُوم 

مون الشعائر احلسـيني ة، يف  بن شبيب  ال الرضا  ين يعظ  ماكنة ال 
 :قائال  اآلخرة 

ـرَي ُدُموُعـَك حَ  إ ْن بََكيَْت ىلَعَ احْلَُسنْي   ،يَا ْبَن َشب يب  » ّتَّ يَص 
يَْك َغَفَر  ْو َكب ـري ا قَل ـيال   اهللىلَعَ َخدَّ

َ
ري ا اَكَن أ ْذنَبْتَُه َصغ 

َ
لََك لُكَّ َذنْب  أ

ْو َكث ري ا
َ
ْن تَلْـىَق اهلَل  .اَكَن أ

َ
َك أ َواَل  -َعـزَّ وََجـلَّ  -يَا ْبَن َشب يب  إ ْن َُسَّ

ُزر  احْلَُسنْيَ 
ْن تَسْ  . يَاَذنَْب َعلَيَْك فَ

َ
َك أ َن ـُكــْبـَن َشـب يب  إ ْن َُسَّ

ِّ َوآهل   صلَّ   اهلل علـيهم فَـالَْعْن َقتَلَـَة  الُْغَرَف الَْمبْن يََّة يف  اجْلَنَّة  َمَع انلَّب 
ْن يَك .احْلَُسنْي  

َ
َك أ ثْـَل ـُ يَا ْبَن َشب يب  إ ْن َُسَّ َواب  م  َن اثلَـّ وَن لََك م 

َد مَ  يـا يَلْتَـن  ُكنْـُت َمَعُهـْم  َع احْلَُسنْي  َفُقْل َمَّت َذَكْرتَهُ َما ل َمن  اْستُْشه 
يم   فُوَز فَْوز ا َعظ 

َ
ْن تَكفَأ

َ
َك أ رََجات  ـُ ا. يَا ْبَن َشب يب  إ ْن َُسَّ وَن َمَعنَا يف  ادلَّ

نَا َعلَيَْك ب َواَليَت نَ  ُْزن نَا َوافَْرْح ل َفرَح  نَان  فَاْحَزْن حل  َن اجْل  نَّ  ،االُْعَل م 
َ
فَلَْو أ

ُه  ا حَلرََشَ يَاَمة   اهللرَُجال  تََوىلَّ َحَجر   .2«َمَعُه يَْوَم الْق 
                                                        

 .104، ص 3، ج املصدر السابق -1
 .545، ص 2املصدر نفسه، ج  -2
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 الخاتمة

اسةتبني يف ه   سـتحبابها عـن امرشوعي ة زيارة األربعني و ذه الكر 
د ىلع زيارة احلسني  يتطريق انلصوص ال   ، وقد عـرب  عنهـا تشد 

العمومات من تدل  ، كما الفقهاء بأن ها من رضوري ات املذهب وادلين
هـا مـن وأن   ،ىلع تعظيم شعائر اهلل وتعظـيم حرماتـهالقرآن والسن ة 
 الرواية الواردة عن اإلمام لك فإن  كذ  ىل اهلل تعاىل، وإمصاديق اهلجرة 

 ة ه ذه الزيارة.ي  تنص  ىلع أهم    ي  العسكر
تناول وت ،ومضامني عقدي ة   اللزيارة األربعيني ة أبعاد   أن   كما تبني  

مـن  ،زبدة أصول ادلين ه ذه الزيارة املأثورة عن اإلمام الصادق 
ـة  وجّيةٌ  ة واإلمامة واملعاد، فيه دورةٌ اتلوحيد وانلبو   من العقائد احلق 

 مؤمن   يتال  
 ها ويعتقد بها.اأن يتبن   ينبيغ لك 

ـة )ه أنـ  أن معرفة اإلمام املفرتض الطاعة من جهـة   ال شك  و حج 
 ىل معرفة اهلل تعاىل. إ يتؤد   (حبيب اهلل)و (هللا صيف  )و (اهلل
ا قد ورد و وارث  اإلمام احلسني  يف الزيارة األربعيني ة أن  أيض 

ة، فمن من العلم والعصمة والكماالت انلفسي   مواريث األنبياء 
 فقد عرف أنبياء اهلل تعاىل.  عرف اإلمام 
 خلط   متدادٌ  ايه عبد اهلل احلسني  والية املوىل أيب وذكرنا أن  
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ة فمن سلك سبيل حمب ته  ؛ةة املهدوي  بالقضي   وثيقةٌ  وهلا عالقةٌ  ،انلبو 
ا يوم  ،ووالئه وطاعته فسوف يقطف ثمارها ايلانعة يف ادلنيا وغد 

 الفزع األكرب.
 يوم الورود ارزقنا شفاعة احلسني  هم  الل  
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