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المقدمة
تكشف زيارة األربعني عن جانب من
جتليات عظمة شخصية اإلمام احلسني بن عيل
ومقامه الشامخ ،وموقعيته يف الوجدان
الشعبي عند الناس ،إذ تزحف املاليني املؤمنة
من كل حدب وصوب مشي ًا عىل األقدام نحو
قرب اإلمام احلسني
لزيارته يف ذكرى
األربعني من كل عام.





ويف كل زي��ارة لإلمام احلسني 

يتجىل جزء من عظمته ،ورس من أرساره ،ويف
كل عام يزداد عشاق احلسني
وحمبوه
لتشكل (زي��ارة األربعني) ذروة الزحف
نحو حرمه الطاهر ومشهده الزاهر؛ ليكونوا



7

8

بالقرب من روحه وهنجه وشعاعه املبارك،
كي يستلهموا منه قيم العدل واحلق والتضحية
والبذل واإليثار واإلخالص واملسؤولية.
وال يمكن ألحد أن جيمع هذه املاليني من
البرش ،وبقناعة ومحاس منقطع النظري ،ويف
وقت واحد ،ومكان واحد؛ كام مجعهم اإلمام
احلسني
يف يوم األربعني ،واملصادف
للعرشين من شهر صفر من كل عام.



وتتجىل يف زيارة األربعني لإلمام احلسني
األجواء الروحانية واإليامنية العميقة،
ويستمد املؤمنون منها طاقة معنوية هائلة،
مملؤة بلذة العبادة ،وحالوة اإليامن ،وتزكية
النفس وهتذيبها؛ من خالل امليش ال عن
قلة راحلة وإنام من أجل جهاد النفس ،وهو
سمه النبي
.
اجلهاد األكرب كام اّ





واإلمام احلسني
الذي ُقتِل مظلوم ًا،
وبصورة بشعة جد ًا ،وعمد أعداؤه إىل تشويه
أهدافه النهضوية ،واهتموه مع أهل بيته
وأصحابه بأنه من اخلوارج؛ لكننا نرى اليوم يف



زيارة األربعني املاليني من الناس تزحف نحو
قربه الرشيف ،ليعلنوا أهنم مع اإلمام احلسني
يف أهدافه وقيمه ومبادئه ،وأهنم مع
املظلوم ضد الظامل ،ومع املقتول ضد القاتل،
ومع احلق ضد الباطل ،وهذا يعني أن اإلمام
احلسني هو املنترص احلقيقي يف معركة كربالء.



لقد انترص اإلمام احلسني
بشهادته،
واهنزم أعداؤه بجريمتهم البشعة ،حيث قاموا
بقتل سبط رسول اهلل
ورحيانته وحبيبه
رش قتلة ،ولكن احلسني انترص بمبادئه وقيمه
وأهدافه ،وبقي ذكره خملد ًا يف العاملني؛ أما
أعداؤه فلم حيصدوا إال اخليبة والعار والشقاء،
واخلزي يف الدنيا والعذاب األليم يف اآلخرة.





ويتناول هذا الكتيب بعض مضامني
ودالالت وآثار زيارة األربعني ،وبيان النص
عىل الزيارة يف كتب احلديث والفقه ،وينقسم
إىل فصلني ومها:
الفصل األول :زيارة األربعني يف كتب
احلديث والفقه.
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الفصل الثاين :زيارة األربعني واحلامسة
احلسينية.
قدمت يف هذه األوراق
راجي ًا أن أكون
ُ
القليلة إضاءة منرية حول زيارة األربعني ،وبام
يساهم يف تفسري (ظاهرة األربعني) ،وبيان
دالالهتا وآثارها اإلجيابية عىل الصعيدين:
الفردي واالجتامعي.
وختام ًا ...أبتهل إىل اهلل تعاىل أن جيعل
هذا الكتاب يف ميزان أعاميل ،وأن ينفعني به
ُون * إِ اَّل
يف آخريتَ { ،ي ْو َم اَل َين َف ُع َم ٌال َو اَل َبن َ
َم ْن َأتَى اللهََّ بِ َق ْل ٍ
ب َسلِيمٍ} ،إنه  -تبارك وتعاىل
 حمط الرجاء ،وغاية األمل ،وينبوع الرمحةوالفيض والعطاء.

واهلل املستعان
عبد اهلل أمحد اليوسف
احللة – القطيف
اجلمعة  11حمرم 1440هـ
 21سبتمرب 2018م

الف�صل الأول
زيارة األربعني يف كتب احلديث والفقه
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ظاهرة األربعين
تكشف زيارة األربعني لإلمام احلسني

بن عيل 

عن دالالت وآثار عظيمة،

كام تربز جانب ًا مه ًام من جتليات عظمة

اإلم��ام احلسني 

ومكانته وفضله،

وحب الناس إليه ،وانجذاهبم نحو مشهده

الرشيف.

إن ظاهرة الزيارة املليونية يف زيارة

االربعني لإلمام احلسني 

تعرب عن

انتصار القيم واملبادئ واأله��داف التي
استشهد من أجلها اإلمام احلسني يف معركة

كربالء.
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وهذا احلشد اهلائل من البرش الذي نراه

ونشاهـده يف كـل عــام ،ومـن خمتلف
األديان واملذاهب ،واألعــراق واجلنسيات

والقوميات يؤكـد انتصار املظلوم عىل

الظامل ،واملقتول عىل القاتـل ،واحلـق عىل
الباطل.

وتؤكد واقعة كربالء أن االنتصار املادي

الذي حدث يف كربالء للجيش األموي كان
مؤقت ًا وزائ�لاً ،بينام انتصار القيم واملبادئ
مستمر وثابت ،وه��ذا ما أكدته أحداث

كربالء وما حدث بعدها؛ وهذا هو االنتصار
احلقيقي.

وقد تنبأت هبذا األمر السيدة زينب

الكربى
يف حديثها ليزيد عندما
ِ
يت
كرنا ،وال مُت ُ
قالت لهَ « :ف َواللهَِّ ال مَت ُح َو َّن ذ َ
(((
َوح َينا ،وال ت ِ
َرح ُ 
ض
ُدر َك أ َمدَ نا ،وال ت َ



الر ْح ُض :ال َغ ُ
سل (النهاية :ج  2ص 208
((( ّ
«رحض»).

وه��ل َرأ ُي َ
َع َ
��ك اّإل َف �نَ��دٌ (((،
عارهاَ ،
نك َ
وأ ّيا ُم َك اّإل َعــدَ ٌد ،وجمَ ُع َ
ــك اّإل َبـــدَ ٌد(((،
نادي ا ُمل ِ
يـــوم ي ِ
نادَ :
{أال َل ْعنَ ُة اللهَِّ َع ىَل
َ ُ
َ
ال َّ مِِ
ني}(((»((( ،وهذا ما حتقق بالفعل؛
ظال َ

فإن ذكـر اإلمـام احلسني وأئمة أهل البيت
يزداد انتشـار ًا واتساعـ ًا يوم ًا بعـد آخـر؛

أمـا ظلمتهـم فقد ذهبوا إىل مزبلة التاريخ

وبئس املصري.

وزيــــارة اإلمـــام احلســني 

مــن املستحــبـات الـمـؤكــدة فـــي

كـــل وقـــت وحــني ،ويتأكـــد
استحــبابــهـا فــي بعــض املناسبات

كزيــــارة عــاشـــوراء ،والنصــف
((( ال َفنَدُ  :الكذب ،وال َفنَدُ  :ضعف الرأي
(الصحاح :ج  2ص «520فند»).
متفرقني (النهاية :ج  1ص 105
((( َبدَ َد ًا :أي ّ
«بدد»).
((( سورة هود :اآلية .18
((( بحار األنوار :ج  ،45ص .135
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مــن شعـــبان ،وليلة اجلمعة ويومها
ل��ورود الروايات املتواترة والصحيحة
واملعتربة يف ذلك.

النص على زيارة األربعين
يدعي البعض أنه ال توجد أية رواية عىل

زيارة األربعني ،وإذا وجدت فهي مرسلة،
والصحيح أن زي��ارة األربعني ورد النص

عليها يف أكثر من نص ،ويف غري كتاب ،فقد
روى الشيخ املفيد والشيخ الطويس قاال:

ر ِوي َعن أيب محُ َم ٍد احلس ِن ِ ليِ
ُ َ
ََ
َّ
بن َع ٍّ
أ َّن ُه َ
[ال َعسك َِر ِي]
قال:



المات ا ُمل ِ
ؤم ِن مَخ ٌسَ :صال ُة ِ
اإلحدى
« َع
ُ
َّخت ُُّم فيِ
مسنيِ ،
عنيَ ،والت َ
�ار ُة األَر َب َ
َ
َواخلَ
وزي� َ
جل ِ
ِ
هر بِبِس ِم اللهَِّ
جل ُ
بنيَ ،وا َ
َعفري ا َ
ال َيمني ،وت ُ
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الر ِ
الرحي ِم»((( ،وهذه الرواية وإن كانت
محن َّ
َّ
مرسلة إال أن إرساهلا ال ي��دل عىل عدم
صدورها ،فورودها يف الكتب املعتربة يكشف
عن اعتبارها ،كام أن عمل األصحاب هبا يعد
جابر ًا للحديث الضعيف كام عليه املشهور،
وقد عمل الفقهاء واستدلوا هبا يف الكتب
الفقهية اإلستداللية.
ومما يستدل عىل زيارة األربعني أيض ًا ما
رواه الشيخ الطويس بإسناد معترب عن صفوان
قال يل موالي الص ِ
اجلامل قالَ :
وات
اد ُق َص َل ُ
َ ّ
َ
ِ
َزور ِعندَ ارتِفا ِع
يار ِة األَر َب َ
عني :ت ُ
اللهَِّ َع َليه يف ِز َ
الن ِ
َّهار وت ُ
وحبيبِ ِه...
السال ُم َعىل َوليِ ِ اللهَِّ َ
َقولَّ :
وذكر الزيارة((( إىل أن قال :وت َُصليّ َرك َعت َِني،
املتهجد:
((( املزار للمفيد :ص  53ح  ،1مصباح
ّ
ص  ،788مصباح الزائر :ص  ،286اإلقبال :ج
 3ص  ،100هتذيب األحكام :ج  6ص  52ح
 122وفيه «اخلمسني» بدل «إحدى واخلمسني»،
روضة الواعظني :ص  ،195بحار األنوار :ج
 82ص  75ح  7وج  98ص  329ح .1
((( ذكرنا نص الزيارة بتاممها يف امللحق فراجع.

ف(((.
بت وتَنصرَ ِ ُ
وتَدعو بِام أح َب َ

وقد علق الشيخ ابن املشهدي يف املزار عىل
احلديث املروي عن اإلمام العسكري
املتقدم :ب /١١ص /٣٥٢ح ،١بقوله :بأن
هذا احلديث مسند عن أيب هاشم اجلعفري،
عن اإلمام العسكري
بيد أن الشيخ
ع َّلق إسناده .وعبارة السيد ابن طاووس
يف اإلقبال :ج /٣ب /٣ف /٥ص،١٠٠
تفيد :أن هذا احلديث يف أصله مسند؛ قال:
«روينا بإسنادنا إىل جدِّ ي أيب جعفر الطويس،
فيام رواه بإسناده إىل موالنا احلسن بن عيل
العسكري (صلوات اهلل عليه )».





وروى الشيخ القمي يف العقد النضيد:
َ
ص /٤٦ح ،٣٣خرب ًا مرس ً
ال عن املفضل بن

عمر ،عن اإلمام الصادق 

يذكر فيه

((( هتذيب األحكام :ج  6ص  113ح  ،201مصباح
املتهجد :ص  ،788املزار الكبري :ص  514ح
ّ
 ،10مصباح الزائر :ص  ،288اإلقبال :ج 3
ص  ،101بحار األنوار :ج  98ص  331ح ،2
الوسائل :ج  ،14ص  ،478ح .19645
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اخلصال التي ُيعرف هبا الشيعة ،وعدَّ منها
«زيارة األربعني».
وكذلك َروى السيد ابن ط��اووس يف
مصباح الزائر :ف /١٠ص ،٢٨٦زيارة

مرسلة عن الصحايب جابر بن عبد اهلل
األنصاري ،يف يوم العرشين من صفر.

وأيض ًا أخرج الشيخ الطربي يف بشارة

املصطفى :ص /١٢٤ح ،٧٢أثر ًا مسند ًا عن

الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل األنصاري،
ُيشبه أثر ابن طاووس يف مصباحه .وأخرجه

من طريق آخر اخلوارزمي يف مقتل اإلمام
احلسني :ج /٢ف /١٤ص /١٩٠ح ،٢وابن

كرامة يف تنبيه الغافلني :ص.٩٠

فهـذه ستة نصـوص وردت مـن طرق

الفريقـني ،فــي خصــوص النص عىل
زيـارة األربعـني .فلامذا االدعاء والتشدُّ ق

بعـدم وجــود رواي��ـ��ة خت��ص زي��ارة

األربعني؟!
وقد قال السيد ابن طاووس يف إقبال

األع�مال :ج /٣ب /٣ف /٥ص،١٠٣
«وجدت هلذه الزيارة وداع ًا خيتص هبا»(((.
ُ

وقال يف مصباح الزائر :ف /١٠ص،٢٩٠
«وقد ُر ِوي أن هلذه الزيارة وداع خمصوص
هبا».

وقال العالمة املجليس يف مالذ األخيار:

ج /٩ص« ،٣٠١زيارة األربعني؛ رصح
األصحاب :بأنه العرشون من صفر ،وهلم

شواهد من األخبار».

ويضيف ق��ائ�لاً« :ول��ع��ل العلة يف

استحباب هذه الزيارة يف هذا اليوم ،هو أن

جابر بن عبد اهلل األنصاري (ريض اهلل عنه)
يف مثل هذا اليوم وصل من املدينة إىل قربه

الرشيف وزاره بالزيارة التي ذكرها السيد
((( ذكرنا نص الوداع يف امللحق فراجع.
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(ريض اهلل عنه) ،فكان أول من زاره من
اإلنس ظاهر ًا ،فلذلك يستحب التأيس به.

يف الشام من
أو إطالق أهل البيت
احلبس والقيد يف مثل هذا اليوم ،أو علة أخرى
ال نعرفها».



زيارة األربعين في كتب الحديث والزيارات
ذكر الفقهاء والعلامء األع�لام أن من
الزيارات املستحبة زي��ارة األربعني ،فقد
متنوع مصنفاهتم ومؤلفاهتم باب ًا
عنونوا يف َّ
بعنوان( :زيارة األربعني) ،ومنهم:
 -1الشيخ املفيد يف امل��زار :ب/٢٣
ص ،٥٣قال« :باب فضل زيارة األربعني».
 -2الشيخ الطويس يف التهذيب :ج/٦
ص ،١١٣قال« :زيارة األربعني» .ويف مصباح
املتهجد :ص  ،787قال« :رشح زيارة األربعني».
 -3الشيخ ابن املشهدي يف املزار الكبري:
ق /٤ب /١٨ص /٥١٤ح ،١٠قال« :زيارة
أيب عبد اهلل احلسني (صلوات اهلل عليه) يوم
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العرشين من صفر ،وهي :زيارة األربعني».
 -4السيد ابن طاووس يف اإلقبال :ب/٣
ف /٥ص ،١٠٠قال« :فيام نذكره من فضل
يوم العرشين من صفر».
زيارة احلسني
ويف املصباح :ف /١٠ص ،٢٨٦قال« :فصل:
يف زيارة األربعني ،ورشح ما ورد يف كيفيتها».



 -5الشهيد األول يف املزار :ص،١٨٥
قال« :ومنها :زيارة األربعني ،وهو اليوم
العرشون من شهر صفر».
 -6الشيخ الكفعمي يف املصباح:
ص ،٤٨٩قال« :زيارة األربعني».
 -7الشيخ البهائي العاميل يف توضيح
املقاصد :شهر صفر /ص ،٦قال« :فيه زيارة
 ،وهي
األربعني أليب عبد اهلل احلسني
مروية عن الصادق ،ووقتها عند ارتفاع
النهار ،وىف هذا اليوم وهو يوم األربعني من
».
شهادته





 -8احلر العاميل يف وسائل الشيعة :ج/١٤
ب /٥٦ص ،٤٧٨قال« :باب تأكُّد استحباب

يوم األربعني من مقتله،
زيارة احلسني
وهو يوم العرشين من صفر» .ويف كتاب:
هداية األمة إىل أحكام األئمة ،ج  /5ص
«يستحب زيارته يوم األربعني
 ،488قال:
ّ
(من مقتله)».



 -9الفيض الكاشاين يف كتاب الوايف:
ج /١٤ب /٢٠٠ص ،١٥٨١قال« :باب
كيفية زيارة األربعني».
 -10العالمة املجليس يف بحار األنوار:
ج /٩٥ب /١١ص ،٣٤٨قال« :باب أعامل
خصوص يوم األربعني ،وهو يوم العرشين
من ه��ذا الشهر» .ويف ج /٩٨ب/٢٥
ص ،٣٢٩قال« :باب زيارة األربعني» .ويف
مالذ األخيار :ج /٩ص ،٣٠١قال« :زيارة
األربعني».
 -11الشيخ خرض بن شالل يف أبواب
اجلنان :ب /٤ف /١٢ص ،٤٠٥قال« :زيارة
يف العرشين من صفر».
احلسني



 -12السيد الربوجردي يف جامع أحاديث
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الشيعة :ج /١٢ب /٥٥ص ،٤٢٩قال:
«باب استحباب زيارة األربعني وكيفيتها».
 -13الشيخ عباس القمي يف مفاتيح
اجلنان :ص ،٦٨١قال« :زيارة األربعني؛ أي:
اليوم العرشين من صفر».
 -14الشيخ االصطهبانايت يف نور
العني :بـ /٢٢٠ص ،٣٦٩قال« :باب تأكُّد
يوم األربعني،
استحباب زيارة احلسني
وهو يوم العرشين من صفر».



وقد ذك��روا يف هذه املصنفات وغريها
بعض النصوص الدالة عىل استحباب زيارة
 ،وأهنا من
األربعني لإلمام احلسني
عالمات املؤمن ،وثمة روايات ذكرت نص
الزيارة التي يستحب أن يزور هبا املؤمن
يف هذا اليوم ،واملروية
اإلمام احلسني
.
عن اإلمام الصادق






فتاوى الفقهاء
أفتى الفقهاء األعالم باستحباب زيارة
األربعني لإلمام احلسني
يف كتبهم
الفقهية قدي ًام وحديث ًا ،ومنهم:



 -1الشيخ املفيد يف مسار الشيعة :ش
صفر /ص ،٤٦قال« :ويف اليوم العرشين منه
 ...ويستحب زيارته
».



 -2الشيخ الطويس يف مصباح املتهجد:
ص ،٧٨٧قال« :ويستحب زيارته
فيه،
وهي :زيارة األربعني».



 -3السيد ابن ط��اووس ،كام يف بحار
األن��وار :ج /٩٥ب /١١ص /٣٤٨ح،١
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قال« :يوم العرشين منه؛ يستحب فيه زيارة
احلسني
».



 -4العالمة احل�لي يف منتهى املطلب:
ج /٢ص ،٨٩٢قال« :ويستحب زيارته يوم
األربعني من مقتله
وهو العرشون من
صفر» .ويف تذكرة الفقهاء :ج /٨ص/٤٥٤
م ،٧٧٠قال« :وتستحب زيارته يف  ..ويوم
العرشين من صفر» .ويف حترير األحكام:
ج /٢م /١٥ف /٣ص /١٢٢م ،٢٦٥٤قال:
«ويستحب زيارته يف  ..والعرشين من صفر».



 -5الشهيد األول يف الدروس الرشعية:
ج /٢ص ،١٠قال« :وزيارته يف العرشين من
صفر من عالمات املؤمن».
 -6الشيخ الكفعمي يف البلد األمني:
ص ،٢٧٤قال« :يستحب يف العرشين منه:
زيارة احلسني
وهي زيارة األربعني».



 -7الفيض الكاشاين يف تقويم املحسنني:
�ص عىل استحباهبا» كام يف نور العني:
«ن� َّ

ص ،٣٧٥ومقتل احلسني :ص.٣٧٢
 -8احلر العاميل يف هداية األمة :ج/٥
ب /٩ص ،٤٨٨قال« :يستحب زيارته يوم
األربعني من مقتله».
 -9الشيخ يوسف البحراين يف احلدائق
النارضة :ج /١٧ص ،٤٣٤قال« :وزيارته يف
العرشين من صفر من عالمات املؤمن».
 -10الشيخ خرض بن شالل يف أبواب
اجلنان :ب /٤ف /١٢ص ،٤٠٥قال« :ومن
زي��ارات احلسني
املخصوصة؛ يوم
العرشين من صفر ،الذي قد ال ُيرتاب يف
أن مزيد فضل العرشين منه ،وفضل األعامل
فيه  -وخصوص ًا زيارة احلسني
 عنداإلمامية ٍ
كنار عىل َعلم».





 -11الشيخ حسني آل عصفور يف سداد
العباد :ص ،٤٠٥قال« :وتتأكد يف  ..ويوم
األربعني من مقتله
وهو اليوم العرشون
من صفر».
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 -12املريزا امللكي يف املراقبات :ص،٣٩
قال« :يلزم عىل الرجل املراقب؛ أن جيعل
يوم األربعني يوم حزنه ،ويسعى أن يزوره
مرة يف
(صلوات اهلل عليه) عند قربه ،ولو َّ
عمره».
 -13الشيخ عباس القمي يف مفاتيح
اجل��ن��ان :ف /٨ي /٢٠ص ،٤٥٤قال:
«ويستحب فيه زيارته
».



 -14السيد جعفر العاميل يف خمترص
مفيد :ج /١ص ،٢٢٢قال« :إنه ال ريب
يف استحباب زيارة األربعني لإلمام احلسني
 ،وقد حكم العلامء باستحباب هذه
الزيارة».



فهذه الفتاوى من قبل الفقهاء والعلامء
بالنص عىل استحباب زيارة األربعني يدل
داللة واضحة عىل وجود املستند الرشعي عىل
استحباهبا ،فال يبقى بعد ذلك جمال لقول قائل
ال يوجد مستند رشعي عىل استحباب زيارة
األربعني.

من عالمات المؤمن
ورد أن من عالمات املؤمن زي��ارة
األربعني ،فقد روي عن اإلمام العسكري
المات ا ُمل ِ
نني مَخ ٌسَ :صال ُة
أنه قالَ « :ع
ُ
ؤم َ
(((
مسني ِ ،
ِ
اإلحد 
عني،
َ
ى َواخلَ
�ار ُة َاألر َب َ
وزي� َ
جل ِ
ِ
َوالت َ فيِ
بني(((َ ،و َ
هر
اجل ُ
َعفري ا َ
َّخت ُُّم ال َيمني ،وت ُ
الر ِ
الرحي ِم»((( ،وهذه الرواية
محن َّ
بِبِس ِم اللهَِّ َّ



((( أي الفرائض اليوم ّية وهي :سبع عرشة ركعة
والنوافل اليومية وهي :أربع وثالثون ركعة.
((( بالسجود.
املتهجد ،ص  ،788هتذيب األحكام:
((( مصباح
ّ
ج  6ص  52ح  122وفيه «اخلمسني» بدل
«اإلحدى واخلمسني» ،املزار للمفيد :ص
 53ح  ،1اإلقبال :ج  3ص  ،100روضة
الواعظني :ص  ،215عوايل الآليل :ج 4
ص  37ح  127عن اإلمام الصادق ،
بحاراألنوار :ج  82ص  75ح .7
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وإن كانت مرسلة إال أن مدلوهلا متني
ويتطابق مع ما يراه مذهب أهل البيت ،ثم أنه
توجد روايات أخرى تعضدها يف اجلملة ،كام
تواترت الروايات التي تنص عىل استحباب
زيارة اإلمام احلسني
بصورة مطلقة يف
كل وقت وحني.



وقال الشيخ الطويس عن زيارة األربعني:
«يف اليو ِم ِ
العرشي َن ِمن ُه [من صفر] َ
كان
َ
ِ
ِ
حل َس ِ
ني ِ
بن
ُر ُ
جوع َح َر ِم َس ِّيدنا َأيب َعبد اللهَِّ ا ُ
َع ِّيل ِ
بن َأيب طالِ ٍ
ِم َن َّ
الشا ِم إِىل َمدين َِة
ب
وهو اليوم ا َّلذي ورد ِ
الر ِ
سول
فيه
ََ َ
َّ
َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
بن حزا ٍم األَ
جابِ ُر ب ُن َعبد اللهَِّ ِ
ب
نصاري صاح ُ
ُّ
ر ِ
سول اللهَِّ-
َو َرضيِ َ َعن ُهِ -م َن ا َملدين َِة
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َ
زيارة َقرب َأيب َعبد اللهَِّ
كان
إِىل كَر َبال َء ل َ
زار ُه ِم َن الن ِ
يار ُت ُه
ّاسَ ،و ُيست ََح ُّ
ب ِز َ
َأ َّو َل َمن َ
ِ ِ
ِ
يار ُة
األربعني »(((.
فيه َو ه َي ِز َ











وكان جابر بن عبداهلل األنصاري ّأول من
زار قرب احلسني
يف األربعني ،فقد ورد
كربالء بصحبة التابعي عطية بن سعد العويف،



املتهجد :ص  ،787بحار األنوار :ج
((( مصباح
ّ
 98ص .334

يض أربعني يوم ًا
يف العرشين من صفر ،بعد ُم ّ
عىل استشهاده
 .وقيل يف العرشين من
صفر سنة 62هـ.



فقد روي عن عط ّية العويف((( ،قال:
بن َع ِ
بد اللهَِّ األَ ِ
جت َم َع جابِ ِر ِ
نصار ِّي
َخ َر ُ
ِ
حل َس ِ
بن َعليِ ِّ ِ
ني ِ
زائ َر ِ
بن أيب طالِ ٍ
ب
رب ا ُ
ين َق َ

((( عط ّية بن سعد بن جنادة العويف اجلديل القييس
سمه أمري املومنني ،
الكويف ،أبو احلسن .اّ
وقالفيه«:هذا عط ّية اللهَّ» .كان من مشاهري
عيل
التابعني ،وذكره الطويس يف أصحاب ّ
والباقر  ،وعدّ ه الربقي يف أصحاب الباقر
والصادق  .كان ثقة ،كثري احلديث ،خرج
احلجاج ،وضرُ ب بأمر
مع ابن األشعث عىل
ّ
عيل
احلجاج  400سوط ًا؛ المتناعه عن ّ
ّ
سب ّ
ثم جلأ إىل فارس،
 ،وحلق رأسه وحليتهّ .
احلجاج ،وعاد إىل
واستقر بخراسان بق ّية أ ّيام ّ
ّ
الكوفة ّملا ويل العراق عمر بن هبرية ،وتوفيّ
هبا سنة  111عىل املشهور ،أو  127كام قيل،
وهو الظاهر بقرينة روايته عن الصادق .
راجع :رجال الطويس :ص  76وص 140
ورجال الربقي :ص  40والطبقات الكربى:
ج  6ص  304وسري أعالم النبالء :ج 5
ص  325وهتذيب الكامل :ج  20ص 145
وهتذيب التهذيب :ج  4ص .138
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َ ،ف َل اّم َو َردنا كَر َبال َء َدنا جابِ ٌر ِمن شاطِ ِئ
ال ُف ِ
رات َفاغت ََس َلُ ،ث َّم ات ََّز َر بِإِ ٍ
زار َوارتَدى بِ َ
آخ َر،
ُث َّم َفت ََح صرَُّ ًة فيها ُسعدٌ َفنَ َث َرها َعىل َبدَ نِ ِهُ ،ث َّم لمَ
طو ًة اّإل َذك ََر اللهََّ تَعاىل.
يخَ ُط ُخ َ



قال :أملِ ِ
ى إذا َدنا ِم َن ال َق ِرب َ
سنيه،
َح ّت 
َف َأ َملس ُتهَ ،ف َخر َعلىَ ال َق ِرب م ِ
شت
غش ّي ًا َع َل ِيهَ ،ف َر َش ُ
ُ
َ
َّ
ع َل ِيه َشيئ ًا ِمن ِ
أفاق َ
املاءَ ،ف َل اّم َ
ني،
قال :يا ُح َس ُ
َ
َ
َثالث ًاُ ،ث َّم َ
يب َحبي َب ُه.
بيب ال يجُ ُ 
قالَ :ح ٌ 

جل ِ
ُث َّم َ
واب و َقد ُش ِح َطت
قال :وأ ّنى َل َك بِا َ
ِ
أثباج َ 
ىل
ك((( َع 
أوداج َ 
ك((( ،و ُف ِّر َق َب َني َبدَ نِ َك
ُ
ِ
نيَ ،واب ُن
شهدُ أن ََّك اب ُن خا َت ِم النَّبِ ّي َ
ورأس َكَ ،ف َأ َ
َ
ِ
سي ِد ا ُمل ِ
وس ِ
ليل
ؤم َ
َ ِّ
ننيَ ،واب ُن َحليف التَّقوى َ
الك ِ
ساء ،وابن سيدِ
أصحاب ِ
ِ
ِ
ى وخام ُس
اهلُد 
َ ُ َ ِّ
باء ،وابن فاطِم َة سيدَ ِة الن ِ
النُّ َق ِ
ِّساء ،وما َل َك ال
َ َ ِّ
َ ُ
ِ
ت ُ
َكون هكَذا و َقد َغ َّذ َ
لني،
تك ك ُّ
رس َ
َف َس ِّيد ا ُمل َ
األوداج :هي ما أحاط بالعنق من العروق
(((
ُ
(النهاية :ج  5ص  «165ودج»).
((( ال َّث َب ُج :ما بني الكاهل إىل الظهر ( الصحاح :ج
 1ص  «301ثبج»).

يت يف ِح ِ
عت ِمن َث ِ
دي
ور ِض َ
ور ّب َ
جر ا ُملت َ
َّقنيُ ،
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
مت بِ ِ
ِ
بت
بت َح ّي ًا وط َ
اإلسال ِمَ ،فط َ
اإليامن و ُفط َ
نني َغري َطيب ٍة لِ ِف ِ
ِ
َم ِّيت ًاَ ،غ َري َّ
راق َك،
لوب ا ُملؤم َ ُ ِّ َ
أن ُق َ
وال شاك ٍَّة فيِ ِ
اخليرَ َ ِة َل َكَ ،ف َع َل َ
يك َسال ُم اللهَِّ
ِ
ىل ما َمىض
يت َع 
ورضوا ُن ُه،
وأشهدُ أن ََّك َم َض َ
َ
َ
أخوك يحَ َيى ب ُن َزك َِر ّيا.
َع َل ِيه

ول ال َق ِرب َ
جال بِ َبصرَ ِ ِه َح َ
ُث َّم َ
السال ُم
وقالَّ :
ع َليكُم أيتُها األَرواح ا َّلتي ح َّلت بِ ِف ِ
ناء احلُ َس ِ
ني
َ
َ
ُ
َّ َ
وأناخت بِر ِ
َ
الصال َة
حل ِه،
وأشهدُ أ َّنكُم أ َقمت ُُم َّ
َ
َ
ِ
ونَيتُم َع ِن
وآتَيت ُُم َّ
الزكاةَ ،وأ َمرتُم بِا َملعروف هَ
ا ُملنك َِر ،وجاهدتُم ا ُمل ِ
لحدي َن ،و َع َبدت ُُم اللهََّ َح ّتى
َ ُ
قنيَ .وا َّلذي َب َع َث محُ َ َّمد ًا بِاحلَ ِّق نَبِ ّي ًا
أتاك ُُم ال َي ُ
َل َقد شاركنا كُم فيام د َخلتُم ِ
فيه.
َ
َ

َ
َيف ولمَ
لت َل ُه :يا جابِ ُر! ك َ
قال َعطِ َّي ُةَ :ف ُق ُ
َرضب بِس ٍ
نبِط ِ
َعل َج َبلاً ولمَ ن ِ
وادي ًا ولمَ ن ُ
يف،
َ
هَ
هِ
ِ
ِ
وأبدانم،
ني ُرؤوس ِهم
َوال َقو ُم َقد ُف ِّر َق َب َ
مِ
أزواج ُهم؟!
واوتَت أوال ُد ُهم ،وأر َم َلت
ُ

عت َحبيبي َر َ
َف َ
سول
قال :يا َعطِ َّي ُة! َس ِم ُ
َي ُ
اللهَِّ
ب َقوم ًا ُحشرِ َ َم َع ُهم،
أح َّ
قولَ :من َ
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ب َع َم َل َقو ٍم ُا ِ
رش َك يف َع َم ِل ِهمَ ،وا َّلذي
أح َّ
و َمن َ
َب َع َث محُ َ َّمد ًا بِاحلَ ِّق نَبِ ّي ًاَّ ،
إن نِ َّيتي ونِ َّي َة أصحايب
ني
وأصحا ُب ُه،
َعىل ما َمىض َع َل ِيه احلُ َس ُ
ِ
َ
كوفان(((.
أبيات
َحو
ُخذوا يب ن َ



عض ال َّط ِ
َف َل اّم صرِ نا يف َب ِ
ريق َ
قال :يا
ظن أنَّني بعدَ ِ
َ
هذ ِه
َعطِ َّي ُة! َهل ُا
َ
وصيك وما أ ُ ُّ
ِ
ب ِ
َ
آل محُ َ َّم ٍد
الس َف َر ِة ُم
القيك؟ أحبِب محُ َّ
َّ
آل محُ َمدٍ
ِ
ِ
أح َّب ُهم ،وأبغض مبغ َض ِ
ما َ
َّ
ُ
ما أب َغ َض ُهم وإن َ
كان َص ّوام ًا َق ّوام ًاَ ،وار ُفق
ِ
ب محُ َم ٍد ِ
وآل محُ َ َّم ٍدَ ،فإِ َّن ُه إن ت َِز َّل َل ُه َقدَ ٌم
بِ ُمح ِّ َّ
َثر ِة ُذنوبِ ِه َث َبتَت َل ُه اخرى بِ َم َح َّبتِ ِهمَ ،فإِ َّن
بِك َ
محُ ِ بهم يعود إلىَ اجلن َِّة ،وم ِ
بغ َض ُهم َيعو ُد إلىَ
َّ ُ َ ُ
ُ
َ
الن ِ
ّار(((.



((( يف املصدر«:خذين نحو إىل أبيات كوفان»،
والتصويب من بحار األنوار.
((( بشارة املصطفى :ص  ،74احلدائق الورد ّية:
ج  1ص  ،129تيسري املطالب :ص 93
كالمها نحوه ،بحار األنوار :ج  65ص 130
ح  62و  ،98ص  .196مقتل احلسني
للخوارزمي :ج  2ص  167نحوه.



وقال السيد حمسن األمني (رمحه اهلل):

«فيِ اليو ِم ِ
العرشي َن ِمن ُه [أي ِمن َش ِ
هر
َ
ِ
َص َف ٍر] َ
جوع َح َر ِم َس ِّيدنا و َموالنا أيب
كان َر ُ
َع ِ
ىل مدين َِة الر ِ
ِم َن ّ
بد اللهَِّ
سول
َّ
الشا ِم إ  َ
فيه جابِر بن َع ِ
 ،وهو اليوم ا َّلذي ورد ِ
بد
ُ ُ
ََ َ
ُ َ َ ُ
ِ
بر ِ
بن ِحزا ٍم األَ ِ
اللهَِّ ِ
سول اللهَِّ
نصار ُّي -صاح ُ َ
ورضيِ َ اللهَُّ تَعاىل َعن ُهِ -م َن ا َملدين َِة إىل
َ
ِ
ِ
ِ
َ .ف َ
كان
يارة َق ِرب أيب َعبد اللهَِّ
كَر َبال َء ل ِز َ
زار ُه ِم َن الن ِ
ّاس »(((.
َّأو َل َمن َ








ُنت َم َع جابِ ِر
ويف مصباح الزائر عن عطا :ك ُ
بد اللهَِّ يوم ِ
بن َع ِ
ِ
العرشي َن ِمن َص َف ٍرَ ،ف َل اّم َو َصلنَا
َ َ
الغاضرِ ِ َّي َة اغت ََس َل يف شرَ ي َعتِها ،و َلبِ َس َقميص ًا
كان معه ِ
طاهر ًا.
َ ََُ
ش ٌء ِم َن ال ّط ِ
ُث َّم َ
يب يا َعطا؟
قال يل :أ َم َع َك يَ

مسار الشيعة :ص  ،46ال ُعدد القو ّية:
(((
ّ
ص 219ح  11بزيادة «سنة إحدى وستّني ،أو
اثنتني وستّني ،عىل اختالف الرواية به يف قتل
» بعد «صفر» ،بحار
موالنا احلسني
األنوار :ج  98ص .195
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لت :معي سعدٌ (((َ ،فجع َل ِمنه َعىل ر ِ
أس ِه
ُ
َ َ
ُ
ُق ُ َ
َ
ِ
وسائ ِر َج َس ِد ِه.
ف ِعندَ َر ِ
أس
ُث َّم َمشى حافِي ًا َح ّتى َو َق َ
 ،و َك َثالث ًا ُثم َخر م ِ
احلُ َس ِ
ني
غش ّي ًا َع َل ِيه،
َّ َّ َ
برَّ َ



أفاق َس ِمع ُت ُه َي ُ
َف َل اّم َ
قول:

السال ُم َع َليكُم يا َآل اللهَِّ  (((....إىل آخر
َّ
الزيارة.

الس ْعدُ  :من الطِيب (الصحاح :ج  2ص «488
((( ُّ
سعد»).
((( مصباح الزائر :ص  ،286بحار األنوار :ج
 98ص  329ح .1

فضل الزيارة وثوابها
هلا فضل كبري،
إن زيارة املعصومني
وبركات متعددة ،وتستحب زيارهتم مجيع ًا،
ولكن مل يرد يف فضل وبركات زيارة أحد من
املعصومني كام ورد يف بركات وأرسار وفضل
زيارة اإلمام احلسني
؛ وهذا ما يؤكد
عىل خصوصية زيارة اإلمام احلسني
،
وآثارها اإلجيابية وبركاهتا املتنوعة يف حياة
املؤمنني ،وبناء املجتمع املسلم.







واألح��ادي��ث يف فضل زيارته وثواهبا
متواترة ،ونكتفي منها بام رواه جممد بن سنان،
عن حذيفة بن منصور ،قال :قال أبو عبد
حل َس ِ
ني
اهلل
للهَِّ

رب ا ُ
زار َق َ
َ « :من َ





39

40

وفيِ اللهَِّ ،أع َت َق ُه اللهَُّ ِم َن الن ِّار وآ َمنَ ُه َيو َم ال َف َز ِع
سأ ِل اللهََّ تَعاىل حاج ًة ِمن ح ِ
األَكبرَ ِ  ،ولمَ َي َ
وائ ِج
َ
َ
الدُّ نيا و ِ
اآلخ َر ِة اّإل أعطا ُه »(((.
َ

لت
وعن عاصم بن محيد احلنّاط ،قالَ :س َأ ُ
َعن ِز ِ
حل َس ِ
َجع َف َر ب َن محُ َ َّم ٍد
ني
يارة َق ِرب ا ُ
َ



؟



ِ
حل َس ِ
َف َ
ني
رب ا ُ
زار َق َ
قال« :يا عاص ُم! َمن َ
ب اللهَُّ َغ َّم ُه ،و َمن
وه َو َمغمو ٌم َ
ُ
أذه َ
قر ُه ،و َمن كانَت بِ ِه
قري َ
زار ُه ُ
أذه َ
ب َف َ
َ
وه َو َف ٌ
عاه ٌة َفدَ َعا اللهََّ أن ي ِ
أذه َبها َعن ُه،
ذه َبها َعن ُه َ
َ
ُ
عو ُت ُه ،و ُف ِّر َج همَ ُّ ُه و َغ ُّم ُه.
َواستُجي َبت َد َ



ِ
ِ
ب
َفال تَدَ ع أن تَأت َي ُهَ ،فإِن ََّك ُك َّلام أتَي َت ُه كُت َ
َل َك بِك ُِّل ُخطو ٍة تخَ طوها َعرش حس ٍ
نات ،ومحُ ِ َي
َ
ُ َ َ
ئات ،وكُتِب َل َك َثواب َش ٍ
نك َعرش سي ٍ
َع َ
هيد
ُ
َ
ُ َ ِّ
يف َس ِ
ريق َد ُم ُهَ ،فإِ ّي َ
اك أن تَفوت َ
َك
بيل اللهَِّ َاه َ

((( كامل الزيارات :ابن قولويه القمي ،ص ،141
رقم .430

يار ُت ُه»(((.
ِز َ
حممد بن مسلم عن أيب عبد اللهَّ
وعن ّ

[الصادق]
ني
حل َس َ
زار ا ُ
قالَ « :من َ
عارف ًا بِح ِّق ِه َكتَب اللهَُّ َله َثواب ِ
ِ
ألف
َ
ُ
َ
َ
ِ
ٍ
ٍ
مر ٍة َمقبو َل ٍة ،و َغ َف َر َل ُه
َح َّجة َمقبو َلة ،وألف ُع َ
ما َت َقدَّ َم ِمن َذنبِ ِه وما ت ََأ َّخ َر»(((.





وباإلضافة ملا يف زي��ارة اإلم��ام احلسني



من األج��ر والثواب العظيم؛ فإن

لزيارته 

العديد من الربكات واآلثار

واألرسار ،والتي منها :إجابة الدعاء حتت
قبته ،دعاء املالئكة له ،دعاء أهل البيت

لزائري قربه الرشيف ،طول العمر ،زيادة
ال��رزق ،قضاء احلوائج ،زوال اهلم والغم
والكرب عنه ،تبديل السيئات باحلسنات،
تبديل الشقاوة بالسعادة ،احلرش مع اإلمام
((( فضل زيارة احلسني  :ص  64ح .46
((( األمايل للطويس :ص  214ح  ،372بحار
األنوار :ج  97ص  257ح .1
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احلسني 

وهي غاية حمبوبة لكل مؤمن،

ويف كل ذلك روايات صحيحة ومعتربة.

استحباب زيارة اإلمام الحسين  ماشيًا
وردت طائفة من الروايات واألحاديث
الدالة عىل استحباب زيارة اإلمام احلسني
مشي ًا عىل األقدام ،ففي كتاب كامل
الزيارات عقد ابن قولويه القمي باب ًا حول
فضل زيارة اإلمام احلسني
ماشي ًا حتت
عنوان( :باب ثواب من زار احلسني
راكب ًا أو ماشي ُا) أورد فيه عرشة أحاديث يف
فضل ذلك.







ويف كتاب الوسائل عقد احلر العاميل
باب ًا حول فضل زيارة اإلمام احلسني
ماشي ًا حتت عنوان( :باب استحباب امليش إىل
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) أورد فيه ستة أحاديث
زيارة احلسني
يف فضل ذلك ،ومنها :ما روي عن اإلمام
حل َس ِ
ني
الصادق
رب ا ُ
أنه قالَ « :من أتى َق َ
ِ
َب اللهَُّ َل ُه بِك ُِّل َقدَ ٍم َير َف ُعها
ماشي ًا َكت َ
وي َضعها ِع َتق ر َقب ٍة ِمن و ِ
َ
إسامعيل »(((.
لد
ُ
َ َ
َ ُ







وعن أيب الصامت قال :سمعت أبا عبد
رب احلُ َس ِ
اهلل
ني
وهو يقولَ « :من أتى َق َ
ِ
ألف
طو ٍة َ
َب اللهَُّ َل ُه بِك ُِّل ُخ َ
ماشي ًا َكت َ
ٍ
ألف
ور َف َع َل ُه َ
َح َسن ٍَة ،ومحَ ا َعن ُه َ
ألف َس ِّي َئةَ ،
َد َر َج ٍة »(((.




وعن اإلمام الصادق
قالَ « :من
ِِ
ِ
يار َة احلُ َس ِ
بن َعليِ ِّ ِ
ني ِ
بن
َخ َر َج من َم ِنزله ُيريدُ ِز َ
 ،إن َ ِ
أيب طالِ ٍ
َب اللهَُّ َل ُه
ب
كان ماشي ًا َكت َ
بِك ُِّل ُخ ٍ
ى
وح َّط بهِ ا َعن ُه َس ِّي َئ ًةَ ،ح ّت 
طوة َح َسنَ ًةَ ،
َ





((( كامل الزيارات :ص 131ح  ،386بحار
األنوار :ج  98ص  36ح .48
((( وسائل الشيعة :احلر العاميل ،ج  ،14ص
 ،440ح  .19554كامل الزيارات :ص 129
ح  381و ص  208ح  ،636بحار األنوار :ج
 98ص  142ح .13

إذا صار بِ ِ
احلائ ِر َك َتبه اللهَُّ ِمن ا ُمل ِ
حني»(((.
فل َ
َ
َُ
َ

فزيارة اإلمام احلسني مشي ًا عىل األقدام
هلا أصل رشعي ،ولذا نرى بعض مراجع
الدين والفقهاء والعلامء األعالم حيرصون
عىل املشاركة يف زيارة األربعني بامليش عىل
أقدامهم مع سائر الزوار لنيل الثواب واألجر
اجلزيل.

ونظر ًا للحشود الضخمة التي تزور اإلمام
احلسني
يف زيارة األربعني مشي ًا عىل
األقدام هبدف احلصول عىل الثواب ،ينبغي
أيض ًا استثامر هذه الظاهرة املليونية يف نرش املزيد
من العلوم واملعارف اإلسالمية بني الزوار،
وزيادة مستوى الوعي والثقافة عند الناس،
والتأكيد عىل أمهية التخلق بأخالق اإلمام
.
 ،وأئمة أهل اليت
احلسني







ومن املهم واملفيد إظهار هذا احلشد
((( هتذيب األحكام :ج  6ص  43ح  ،89ثواب
األعامل :ص  116ح  ،31املزار للمفيد :ص
 30ح  ،1كامل الزيارات :ص  128ح ،378
بحار األنوار :ج  98ص  72ح .17
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اجلامهريي الواسع إعالمي ًا بصورة مميزة
وحضارية بام يعكس الصورة الناصعة ألتباع
أهل البيت ،وبام يبعث برسالة قوية إىل أعداء
اإلس�لام واألم��ة عن تالحم وع��زة وقوة
املؤمنني ووحدهتم.
ويؤكد اهتامم الوسائل اإلعالمية املختلفة
هبذا احلدث املهم يف زيارة األربعني عىل حقيقة
ديمومة وثبوت انتصار القيم واملبادئ التي
كالعدل والكرامة
محلها اإلمام احلسني
والعزة والشموخ واإلباء والعطاء واإليثار.



وجيب أن تكون زيارة األربعني -وغريها
من املناسبات اهلامة -فرصة الستنهاض كل
القيم واملبادئ واألهداف احلسينية ،والتي من
وأهل
أجلها استشهد اإلمام احلسني
بيته وأصحابه األخيار ،وعدم اختزال القضية
احلسينية بأمور جزئية أو طقوس شكلية؛ بل
جيب احلفاظ عىل جوهر النهضة احلسينية،
وإحياء القيم الكربى واأله��داف العظيمة
التي من أجلها ضحى اإلمام احلسني
بالنفس والنفيس.





الف�صل الثاني
زيارة األربعني واحلماسة احلسينية

47

ملحمة األربعين

من أرسار عظمة اإلمام احلسني 

هذه امللحمة واحلامسة احلسينية التي تتجسد
يف أجىل صورها يف زيارة األربعني؛ حيث
يشاهد العامل كله املاليني من البرش تزحف
مشي ًا عىل األقدام نحو قرب اإلمام احلسني حب ًا
وعشق ًا ملن ذاب يف اهلل ،وضحى يف سبيل اهلل،
وأعطى كل يشء من أجل اهلل؛ فذاب الناس
وه َيام ًا!
فيه عشق ًا ُ

ومع مرور الزمن تزداد القضية احلسينية
توهج ًا ،وتشتد حرارهتا وال تربد أبد ًا ،وقد تنبأ

رسول اهلل
بذلك ،فقد روي عن ابن
سنان عن جعفر بن محُ َ َّمد [الصادق]
،
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ني ِ ليِ
إلىَ احلُ َس ِ
قالَ :ن َظ َر النَّبِ ُّي
بن َع ٍّ
وه َو ُمقبِ ٌلَ ،ف َأج َل َس ُه يف ِح ِ
جر ِهَ ،
وقال:
ُ
لوب ا ُمل ِ
رار ًة يف ُق ِ
َّ
نني ال
حل َس ِ
«إن لِ َق ِ
ؤم َ
ني َح َ
تل ا ُ
رب ُد أ َبد ًا »(((.
َت ُ





وح��دث ما تنبأ به رس��ول اهلل 

بالضبط ،حيث نالحظ يف زمننا املاليني من
البرش تزحف يف كل أربعينية نحو قرب اإلمام
احلسني
 ،ومل متنعهم حرارة الشمس،
وال سوء الطقس ،وال عمليات اإلرهاب ،بل
حتدوا كل املخاطر واملصاعب بإرادة وعزيمة
ال تلني نحو زيارة اإلمام احلسني
،
وإحياء مناسبة األربعينية.





وإذا كان من احلب ما قتل ،ومن العشق ما
جنن؛ فإن حب اإلمام احلسني
وعشقه
فيه كل اخلري ،وعالمة عىل اإليامن والتوفيق،
وقد ابتيل هبذا احلب املمدوح املاليني من
املؤمنني باهليام وأخذ الكل ينادي :حب



((( مستدرك الوسائل :ج  10ص  318ح
.12084

احلسني أجنني!

وقد ورد عن اإلم��ام الصادق 
أن من اخلري حب اإلم��ام احلسني ،
والتوفيق لزيارته ،فقد قال َ « : من أرا َد
اللهَُّ بِ ِه اخلَ َري َق َذ َف يف َقلبِ ِه ُح َ ب ا ُحل َس ِني 

ِ
وحب ِز ِ ِ
ف يف
السو َء َق َذ َ
ُ َّ
يارته ،و َمن أرا َد اللهَُّ بِه ّ
َ
ِ
ِ
حل َس ِ
ني
يارته »(((.
و ُب َ
َقلبِ ِه ُب َ
غض ِز َ
غض ا ُ



وع��ن داوود احل�مار عن أيب عبد ا هَّ
لل
رب احلُ َس ِ
[الصادق]
ني
قالَ « :من لمَ َي ُزر َق َ
ِ
ص ِمن ُع ُم ِر ِه
َف َقد ُح ِر َم َخري ًا كَثري ًا ،ونُق َ
َسنَ ٌة »(((.





فالسعيد من رزق حب اإلمام احلسني
واإلدمان عىل زيارته ،واملحروم من
ُحرم من هذا اخلري ،ومن استكثر من الزيارة
حممد بن
فقد استكثر من اخلري؛ فقد روي عن ّ



((( كامل الزيارات 417 /269 :عن فضيل بن
عمن حدّ ثه ،بحار األنوار :ج
عثامن الصرييف ّ
 98ص  76ح .28
((( كامل الزيارات :ص  285ح  ،458بحار
األنوار :ج  98ص  48ح .15
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حممد [الصادق]
فيض بن خمتار عن جعفر بن ّ
قال :أ َّنه س ِئ َل َعن ِزيار ِة أيب َع ِ
بد اللهَِّ
َ
ُ ُ
احلُ َس ِ
َف َ
قت ُه َو
ني
قيلَ :هل يف ذلِ َك َو ٌ
أفض ُل ِمن و ٍ
قت؟
َ
َ





َف َ
صلىَّ اللهَُّ َع َل ِيه -يف ك ُِّلقال« :زورو ُه َ
و ٍ
قت ويف ك ُِّل ٍ
يار َت ُه
َخ ُري
َ
حني؛ َفإِ َّن ِز َ
ِ
ِ
ِ
َموضوعٍَ ،ف َمن أك َث َر منها َف َقد استَك َث َر م َن
(((
يارتِك ُُم
اخلَ ِري ،و َمن َق َّل َل ُق ِّل َل َل ُه ،وتحَ َ َّروا بِ ِز َ
�ات الشرَّ ي َف َة؛ َفإِ َّن األَع� َ
الصالحِ َ َة
األَوق� َ
مال ّ
ط ا َمل ِ
أوقات مهبِ ِ
فيها مضا َع َف ٌةِ ،
الئك َِة
وه َي
ُ َ
ُ
ِ
ِ
يارتِه»(((.
ل ِز َ



((( الت ََّح ِّري :القصد واالجتهاد يف الطلب (جممع
البحرين :ج  1ص «395حرا»).
((( اإلقبال :ج  1ص  ،45بحار األنوار :ج 98
ص  98ح .29

إياكم والجفاء
يف مقابل احلث الشديد عىل زيارة اإلمام
احلسني
 ،ورد التحذير الشديد من
عيل
اجلفاء نتيجة عدم زيارته أو قلتها ،فعن ّ
بن احلكم عن بعض أصحابه عن أيب جعفر
[الباقر]
ني َق ِرب
 ،قال :كَم َبينَكُم و َب َ
احلُ َس ِ
ني
؟
ُق ُ ِ
رسخ ًا.
لت :س َّت َة عَشرَ َ َف َ






َ
قالَ :أو ما تَأتو َن ُه؟
لت :ال.
ُق ُ

َ
قال :ما أجفاكُم!

(((

((( كامل الزيارات :ص  486ح  ،740بحار
األنوار :ج  98ص  5ح .20
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لت
وعن عبداللهَّ بن طلحة النهديَ :د َخ ُ
ىل أيب َع ِ
َف َ
بد ا ِ
للهَّ
َع 
قال:



رب أبيِ َ
يا عَبدَ اللهَِّ ب َن َط َ
َزور َق َ
لح َة! أما ت ُ
احلُ َس ِ
ني
؟
لت :بىل إنّا َلن ِ
َأتيه.
ُق ُ َ
َ
قال :تَأتو َن ُه ك َُّل جمُ َع ٍة؟



لت :ال.
ُق ُ

قال :تَأتو َن ُه يف ك ُِّل َش ٍ
َ
هر؟
لت :ال.
ُق ُ

إن ِزيار َته ت ِ
َ
َعد ُل َح َّج ًة
قال :ما أجفاكُم! َّ َ ُ
مر ًة(((.
و ُع َ
قال أبو َع ِ
وعن سديرَ :
بد اللهَِّ
 :يا
حل َس ِ
ني
يف ك ُِّل َيو ٍم؟
رب ا ُ
َزور َق َ
دير ،ت ُ
َس ُ





لت فِ َ
داك؛ ال.
لتُ :ج ِع ُ
ُق ُ

((( هتذيب األحكام :ج  6ص  21ح  ،47فرحة
الغرى :ص  ،79بحار األنوار :ج  97ص
 261ح .11

َ
قالَ :فام أجفاكُم!

َ
قالَ :فتَزورو َن ُه يف ك ُِّل جمُ َع ٍة؟
لت :ال.
ُق ُ

قالَ :فتَزورو َن ُه يف ك ُِّل َش ٍ
َ
هر؟
لت :ال.
ُق ُ

َ
قالَ :فتَزورو َن ُه يف ك ُِّل َسن ٍَة؟
لتَ :قد َي ُ
كون ذلِ َك.
ُق ُ

ِ
لح َس ِ
َ
ني
!
دير ،ما أجفاكُم ل ُ
قال :يا َس ُ
أن للهَِّ َع َّز وج َّل أل َفي ِ
مت َّ
ألف َم َل ٍك
أما َع ِل َ
َ
ُش ٍ
فت َ
َ
َ
بكون و َي
عث ُغ ٍربَ ،ي
ون(((.
زورون ال َي رُ



قال أبو َع ِ
وعن الفضيل بن يسارَ :
بد ا ِ
للهَّ
َ
�زورون
 :ما أجفاكُم يا ُف َض ُيل ال َت�
ِ
! أما َع ِلمتُم َّ
آالف
أن أر َب َع َة
ني
حل َس َ
ا ُ





((( الكايف :ج  4ص  589ح  ،8هتذيب األحكام:
ج  6ص  116ح  ،205كتاب من ال حيرضه
الفقيه :ج  2ص  599ح  ،3203كامل
الزيارات :ص  487ح  743ك ّلها نحوه،
بحار األنوار :ج  98ص  6ح .24
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م َل ٍك ُشعث ًا ُغرب ًا يبكو َنه إىل يو ِم ِ
القيا َم ِة(((.
ُ َ
َ
َ

عت أبا َع ِ
بد
وعن سليامن بن خالدَ :س ِم ُ
َي ُ
قولَ :ع َجب ًا لأِ َقوا ٍم َيز ُع َ
اللهَِّ
مون هَّأنُم
ِ
شي َع ٌة َلنا ،و ُي ُ
قالَّ :
هر ُه
إن َ
أحدَ ُهم َي ُم ُّر بِه َد ُ
ِ
حل َس ِ
ني
اون ًا
َجفا ًء من ُه وتهَ ُ
رب ا ُ
ال َيأيت َق َ
و َعجز ًا وكَسلاً !! أما واللهََِّ ،لو يع َلم ما ِ
فيه ِم َن
َ
َ ُ
َ
ِ
ال َف ِ
او َن وال كَس َل.
ضل ما تهَ َ





داك ،وما ِ
فيه ِم َن ال َف ِ
لت فِ َ
ضل؟
لتُ :ج ِع ُ
ُق ُ

قالَ :ف ٌ
َ
ضل َ
َثري ،أما َّأو ُل ما ُيصي ُب ُه
وخ ٌري ك ٌ
قال َله :استَأنِ ِ
ِ
أن يغ َفر ما م  ِ
ف
ىض من ُذنوبِه ،و ُي َ ُ
ُ َ َ
ال َع َم َل(((.

((( كامل الزيارات :ص  488ح  ،745بحار
األنوار :ج  98ص  7ح .27
((( كامل الزيارات :ص  488ح  ،747بحار
األنوار :ج  98ص  7ح .28

مَ
يمان
ُنت َقص ا ِإل ِ
حممد بن مسلم
ورد يف املزار للمفيد عن ّ
عن أيب جعفر [الباقر]
 ،قالَ « :من
ِ
حل َس ِ
ِمن َشي َعتِناَ ،
ني
كان
رب ا ُ
لمَ َيأت َق َ
من َت َقص ِ ِ
ص الدّ ِ
ين »(((.
اإليامنُ ،من َت َق َ
ُ َ




ويف كامل الزيارات عن أيب بكر احلرضمي
عن أيب جعفر [الباقر]
 ،قالَ « :من أرا َد
جلن َِّة َفل َي ِ
أن َيع َل َم أ َّن ُه ِمن ِ
ْ
ىل
عرض ُح َّبنا َع 
أهل ا َ
َقلبِ ِه َفإِن َقبِ َله َفهو م ِ
ؤم ٌن ،و َمن َ
كان َلنا محُ ِ ّب ًا
ُ َُ ُ
يار ِة َق ِرب احلُ َس ِ
ني
؛ َف َمن
َفليرَ َغب يف ِز َ





((( املزار للمفيد :ص  56ح  ،1كامل الزيارات:
ص  355ح  ،610بحار األنوار :ج  98ص
 4ح .13
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َ ِ
لح َس ِ
ب َلنا
ني
َز ّوار ًا َع َرفنا ُه بِاحلُ ِّ
كان ل ُ
أهل الب ِ
وكان ِمن ِ
َ
جلن َِّة ،و َمن لمَ َيكُن
يت،
َ َ
أهل ا َ
َزوار ًا َ ِ
ِ
اإل ِ
لح َس ِ
ص ِ
ني
يامن»(((.
كان ناق َ
ّ
ل ُ





ويف هتذيب األحكام عن عنبسة بن
مصعب عن أيب عبد اللهَّ [الصادق]
،
ِ
رب احلُ َس ِ
ني
َح ّتى
قالَ « :من لمَ َيأت َق َ
كان من َت َقص ِ ِ
ص الدّ ِ
ين،
َي َ
اإليامنُ ،من َت َق َ
موتَ ُ َ ،
دون ا ُمل ِ
ِ
كان َ
جلنَّ َة َ
نني فيها»(((.
ؤم َ
إن ادخ َل ا َ




ويف كامل الزيارات عن سيف بن عمري
عن رجل عن أيب عبد اللهَّ [الصادق]
،
ِ
حل َس ِ
ني
وه َو
ُ ،
رب ا ُ
قالَ « :من لمَ َيأت َق َ
يس ُه َو َلنا
َيز ُع ُم أ َّن ُه َلنا شي َع ٌة َح ّتى َي َ
موتَ ،ف َل َ
ِ
كان ِمن ِ
بِشي َع ٍة ،وإن َ
ضيفان
جلن َِّة َف ُه َو ِمن
أهل ا َ




((( كامل الزيارات :ص  356ح  ،613بحار
األنوار :ج  98ص  4ح .16
((( هتذيب األحكام :ج  6ص  44ح  ،95املزار
للمفيد :ص  57ح  2وفيه «وإذا دخل» بدل
«إن أدخل» ،كامل الزيارات :ص  356ح
 ،611بحار األنوار :ج  98ص  4ح .14

ِ
جلن َِّة»(((.
أهل ا َ

والروايات يف احلث عىل زيارة اإلمام
احلسني
وفضلها متواترة ،كام ورد
النهي عن ترك زيارته ،وأن ذلك من اجلفاء
املسبب لنقص اإليامن ،ونقص الدين.



((( كامل الزيارات :ص  356ح  ،612بحار
األنوار :ج  98ص  4ح .15
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محاوالت فاشلة
حاول أعداء الدين من احلكام الظلمة
أن يمنعوا الناس من زيارة اإلمام احلسني
واالرتباط به ،ولكن باءت حماوالهتم
بالفشل الذريع ،فنور اهلل ال يمكن إطفاؤه
ِ
ُور اللهِّ
كام قال تعاىلُ { :ي ِريدُ َ
ون َأن ُي ْطف ُؤو ْا ن َ
ِ
ِ
ُور ُه َو َل ْو ك َِر َه
بِ َأ ْف َواه ِه ْم َو َي ْأ َبى اللهُّ إِالَّ َأن ُيت َّم ن َ
ون}(((،فاإلمام احلسني
هو نور
ا ْلكَافِ ُر َ
احلق يف وجه ظالم الباطل ،ونور اإليامن يف
وجه ظالم الكفر ،ونور العقل يف وجه ظالم
اجلهل.





((( سورة الصف :اآلية  .8سورة التوبة :اآلية
.32
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وقد حاول احلكام الظلمة طوال التاريخ
أن يمنعوا الناس من زيارة اإلمام احلسني
لكنهم مل يستطيعوا أن حيققوا شيئ ًا من
أهدافهم املشؤومة.



فقد ذكر لنا التاريخ أن هارون (الرشيد)
هدم قرب اإلمام احلسني
 .يقول السيد
حمسن األمني« :وبقيت هذه القبة إىل زمن
الرشيد فهدمها وكرب موضع القرب وكان
عنده سدرة فقطعها .وقال السيد حممد بن
أيب طالب احلسيني احلائري فيام حكي عن
كتابه تسلية املجالس وزينة املجالس :وكان
قد بنى عليه مسجد ومل يزل كذلك بعد بني
أمية ويف زمن بني العباس إال عىل زمن هارون
الرشيد فإنه خربه وقطع السدرة التي كانت
ثابتة عنده وكرب موضع القرب اه ويوجد إىل
اآلن باب من أبواب الصحن الرشيف يسمى
باب السدرة ولعل السدرة كانت عنده أو
بجنبه»(((.



((( أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني ،ج،2
ص.460

وملا جاء املتوكل العبايس قام أيض ًا هبدم قرب
اإلمام احلسني
يف سنة 236هـ ،وهدم
ما حوله من الدور ،وأن يعمل مزارع ،ومنع
الناس من زيارته ،وإخفاء قربه الرشيف.
لكن ذلك مل يمنع املحبني لإلمام احلسني  من
زيارته ،والترشف بالسالم عليه ،والدعاء حتت
قبته ،والصالة هلل تعاىل يف مشهده املقدس.



فمن األفعال املنكرة واحلمقاء التي قام هبا
املتوكل العبايس هو هدمه لقرب اإلمام احلسني
 ،ومنع املؤمنني من زيارته ،ووضع
حراس عىل الطرق ملعاقبة كل من خيالف
ذلك.



فقد ذكر مجيع املؤرخني :أن املتوكل
العبايس أمر هبدم قرب اإلمام احلسني
يف
سنة 236هـ ،وهدم ما حوله من الدور ،وأن
يعمل مزارع ،ومنع الناس من زيارته ،وإخفاء
قربه الرشيف.



يقول السيوطي عن حادثة هدم قرب اإلمام
احلسني
ما نصه :ويف سنة ستة وثالثني
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[بعد املئتني] أمر هبدم قرب احلسني ،وهدم ما
حوله من الدور ،وأن يعمل مزارع ،ومنع
الناس من زيارته ،وخرب ،وبقي صحراء.
وكان املتوكل معروف ًا بالتعصب ،فتأمل
املسلمون من ذلك ،وكتب أهل بغداد شتمه
عىل احليطان واملساجد ،وهجاه الشعراء ،فمام
قيل يف ذلك:

بالل�ه إن كان�ت أمي�ة ق�د أت�ت
قت�ل اب�ن بن�ت نبيه�ا مظلوم�ا
فلق�د أت�اه بن�و أبي�ه بمثل�ه
ه�ذا لعم�ري قب�ره مهدوم�ا
أس�فوا عل�ى أن ال يكون�وا
شاركوافي قتله فتتبعوه رميما(((.
وقال ابن األثري« :أمر املتوكل هبدم قرب
احلسني بن عيل
 ،وهدم ما حوله من
املنازل وال��دور ،وأن يبذر ويسقى موضع
قربه ،وأن يمنع الناس من إتيانه ،فنادى [عامل
صاحب الرشطة] بالناس يف تلك الناحية:



((( تاريخ اخللفاء ،السيوطي ،ص.393

من وجدناه عند قربه بعد ثالثة حبسناه يف
املطبق»(((.
وأشار ابن كثري لذلك أيض ًا فقال« :أمر
املتوكل هبدم قرب احلسني بن عيل بن أيب
طالب وما حوله من املنازل والدور ،ونودي
يف الناس :من وجد هنا بعد ثالثة أيام ذهبت
به إىل املطبق .فلم يبق هناك برش ،واختذ ذلك
املوضع مزرعة حترث وتستغل»(((.
ورغم اجلريمة النكراء ،والعمل املشني
الذي قام به املتوكل؛ إال أنه مل يستطع إخفاء
قرب اإلمام احلسني
؛ فها هو اليوم ومنذ
مئات السنني أصبح قربه الرشيف منارة
للمحبني وقبلة للعاشقني ،حيث يأيت لزيارته
ماليني املسلمني من كل مكان ،وهتوي إليه
القلوب واألفئدة ،ويتسابق املؤمنون للفوز
بمكان قريب من رضحيه الرشيف ،والدعاء
هلل عنده ،والتوسل به إىل اهلل تعاىل.



((( الكامل يف التاريخ ،ابن األثري ،ج ،6ص.108
((( البداية والنهاية ،ابن كثري ،ج ،7ص.377
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أما املتوكل العبايس فال أحد يعرف
قربه ،ومل يعد أحد يذكره بخري ،بل إن سجله
مملوء بأعامل الرش ،والتي يف مقدمتها هدم
قرب اإلمام احلسني
 ،والذي يدل عىل
نصبه وعداوته وبغضه ألئمة أهل البيت
األطهار
.





ويف كل األزمان والعصور كان املؤمنون
يذهبون لزيارة اإلمام احلسني
رغم
املوانع واملشاكل والعقبات يف بعض األزمنة
واألوق���ات؛ ومل يستطع أحد أن يقف يف
وجه زيارته؛ بل ازداد علو ًا وارتفاع ًا بمرور
الزمن ،وازداد زواره عدد ًا حيث يصل زواره
إىل ماليني املؤمنني واملحبني سنوي ًا لزيارة
ابن بنت رسول اهلل
 ،وسيد شباب
أهل اجلنة ،ورحيانة الرسول األعظم
وحبيبه ،وقرة عينه ،وثمرة فؤاده.







وق��د حت��ول قرب اإلم��ام احلسني 

الرشيف ومشهده املقدس يف كربالء إىل
منارة لألحرار يقصده املاليني يف كل عام،

ويتضاعف أع��داد ال��زوار عام ًا بعد عام،
وخصوص ًا يف زيارة األربعني.
واليوم ونحن نعيش يف األلفية الثالثة
ويف القرن الواحد والعرشين امليالدي نجد
هذه امللحمة احلامسية التي ال نظري هلا ،وهذا
الطوفان البرشي اهلائل يزحف نحو قرب
اإلمام احلسني
وكلهم ينادون :لبيك
يا حسني!



إن اإلم��ام احلسني
ذاب يف اهلل،
وضحى بنفسه وأهله من أجل اهلل ،فذاب
الناس فيه وقدموا التضحيات طوال التاريخ
من أجل إبقاء االرتباط باحلسني
،
وبالقيم التي ضحى من أجلها.





وهذا االنجذاب القلبي والعاطفي نحو
اإلمام احلسني
 ،وموقعيته املتجذرة
يف الوجدان الشعبي هو حتقيق هلذا الدعاء
اج َع ْل َأ ْفئِدَ ًة ِّم َن الن ِ
َّاس هَ ْت ِوي
القرآينَ { :ف ْ
إِ َل ْي ِه ْم}((( فها هي أفئدة املاليني من الناس
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هتوي نحو قرب اإلمام احلسني 

لزيارته ،وتقبيل رضحيه الرشيف.

 ،وتتلهف

وكلام كان اإلنسان عىل مستوى أكرب من
اإليامن واملعرفة باإلمام
زادت حصيلته
من الفيوضات الروحية واملعنوية ،والنفحات
احلسينية التي تعمق من درجة االرتباط باهلل
تعاىل ،وتنمي من حالة التدين عند املؤمن.



فالزيارة هلا مفاعيل وآثار روحية ومعنوية
كبرية ،وتعطي اإلنسان طاقة حيوية قادرة عىل
نقله من احلالة السلبية إىل احلالة اإلجيابية،
ومن النظرة التشاؤمية للحياة إىل الشعور
باالطمئنان والسكينة والراحة النفسية.
فسالم عىل احلسني يوم ولد ويوم استشهد
ويوم يبعث حي ًا.

نقاط مهمة
يف مناسبة زيارة األربعني التي تضم أكرب
جتمع برشي عرفه العامل يف وقت واحد ومكان
واحد نشري إىل أمهية االهتامم هبذه النقاط
التالية:

 -1أن تكون زيارة اإلمام احلسني 

يف األربعني – ويف غريها من املناسبات
احلسينية – فرصة لتوحيد الصف ،وتوحيد
الكلمة ،وتوحيد املوقف ،فاإلمام احلسني
يوحدنا وجيمعنا ،وعلينا أن نجتمع
عىل أهدافه وقيمه ومبادئه التي من أجلها
ضحى واستشهد يف سبيل اهلل تعاىل.



 -2حتويل هذه الزيارة إىل طاقة معنوية،
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وعالج روح��ي ،فالعالج بالدين من أهم
العوامل يف ع�لاج الكثري من األم��راض
النفسية والروحية ،واليوم نرى هناك أطباء
يتخصصون يف هذا النوع من العالج ألثره
الفاعل يف عالج الكثري من األمراض النفسية
والعصبية.
 -3الرتكيز ع�لى األه���داف الكبرية
والعظيمة التي هنض واستشهد من أجلها
اإلم���ام احل��س�ين
 ،وم��ن أب��رزه��ا:
اإلصالح ،وإقامة العدل ،واألمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،واحلفاظ عىل الدين،
والدفاع عن بيضة اإلسالم.



 -4زيادة منسوب الوعي الديني والثقايف
والعلمي من خالل عقد الندوات العلمية
والثقافية ،ونرش الكتب الدينية املفيدة ،وإقامة
املؤمترات واألمسيات التي تتناسب مع ذكرى
األربعينية ،وإيصال رسالة اإلمام احلسني
إىل العامل.



 -5استثامر حالة احلامس احلسيني يف

تفعيل قيم اخلري والصالح واإلص�لاح يف
نفوس الناس ،وتعميق منظومة األخالق
والقيم عندهم.
 -6جتنب إثارة املسائل اخلالفية التي تؤدي
إىل الفرقة والنزاع والصدام ،ألن التنازع يؤدي
{والَ َتنَا َز ُعو ْا
إىل الفشل كام يف قوله تعاىلَ :
اصبرِ ُ و ْا إِ َّن اللهَّ َم َع
حيك ُْم َو ْ
َف َت ْف َش ُلو ْا َوت َْذ َه َ
ب ِر ُ
ين}(((.
الصابِ ِر َ
َّ

 -7إب���راز األربعينية ع�لى املستوى
اإلعالمي وبمختلف اللغات العاملية لتعريف
العامل برسالة اإلمام احلسني
وقضيته
العادلة ،فالقيم واألهداف التي ضحى من
أجلها اإلمام
هي قيم وأهداف إنسانية
يؤمن هبا مجيع العقالء يف العامل.





 -8عمل دراسات علمية ميدانية حول
ظاهرة الزيارة ،وأربعينية اإلم��ام احلسني
م��ن اج��ل تشخيص نقاط القوة
والضعف يف هذه الظاهرة اإليامنية الكبرية،
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والعمل عىل تنمية نقاط القوة فيها ،وإصالح
نقاط الضعف واخللل التي قد تعرتي أية
ظاهرة برشية كبرية.

ملحق
كيفية زيارة األربعني

زيارة اإلمام الحسين  في األربعين

رويت زي��ارة اإلم��ام احلسني 

األربعني عىل نحوين:

يف

الزيارة األوىل :املروية عن اإلمام الصادق
 ،حيث روى الشيخ الطويس يف
التهذيب واملصباح عن صفوان بن مهران
ِ
اجلملَ :
وات اللهَِّ
(ص َل ُ
الصاد ُق َ
والي ّ
قال يل َم َ
اّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َزور عندَ ارتفا ِع
يارة األَر َب َ
عني :ت ُ
َع َليه) يف ِز َ
الن ِ
َّهار وت ُ
َقول:



ِ
السال ُم َع 
ىل
ىل َوليِ ِ ا 
السال ُم َع 
للهَِّ َ
وحبيبِهَّ ،
َّ
ِ
السال ُم َعىل َص ِف ِّي اللهَِّ َو ِ
َخ ِ
ابن
ليل اللهَِّ ونَجيبِهَّ ،
الش ِ
ِ ِ
حل َس ِ
ني ا َملظلو ِم َّ
هيد،
السال ُم َعلىَ ا ُ
َصف ِّيهَّ ،
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تيل الع ِ
ِ
ىل ِ
ات.
السال ُم َع 
أسري الك ُُربات و َق ِ َ برَ
َّ
أشهدُ أ َّن ُه َولِ ُّي َك َواب ُن َولِ ِّي َك،
ال َّل ُه َّم إنيّ
َ
ِ
الفائ ُز بِكَرا َمتِ َك،
وص ِف ُّي َك َواب ُن َص ِف ِّي َك،
َ
أكرم َته بِ َّ ِ
(((
السعا َد ِة َواج َت َبي َت ُه
الشها َدة َ
َ ُ
وح َبو َت ُه بِ َّ
ِ
طيب ال� ِ ِ
بِ ِ
السا َد ِة
�وال َدةَ ،
وج َعل َت ُه َس ِّيد ًا م َن ّ
وقائد ًا ِمن القاد ِة ِ
ِ
وذائد ًا((( ِم َن ّ
الذا َد ِة ،وأع َطي َت ُه
َ
َ
واريث األَنبِ ِ
ياء ،وجعل َته حج ًة َعىل َخ ِ
َ
لق َك
َم
َ َ ُ ُ َّ
ِ
وص ِ
ِمن األَ ِ
ياءَ ،ف َأ َ
ُّصح
عذ َر فيِ الدُّ عاء ،و َمن ََح الن َ
َ
ِ
وب َذ َل مهج َته َ ِ ِ ِ
جلها َل ِة
َ ُ َ ُ
فيك ل َيستَنق َذ عبا َد َك م َن ا َ
الضال َلةِ.
وح َري ِة َّ
َ
وباع
�واز َر َع َل ِيه َمن َغ َّرت ُه الدُّ نيا
و َقد َت� َ
َ
ح َّظه بِاألَر َذ ِل األَدنى ،وشرَ ى ِ
آخ َر َت ُه بِال َّث َم ِن
َ ُ

((( حباه كذا بكذا :أي أعطاه .واحلباء العط ّية
(النهاية :ج  1ص  «325حبا»).
((( َّ
الذا َدةُ :مجع ذائد وهو احلامي الدافع (النهاية:
ج  2ص  «172ذود»).

ِ (((
س((( وت ََر ّدى يف َهوا ُه(((،
طر َ 
األَوك 
َس  ،و َت َغ َ
وأسخ َط نَبِي َك وأطاع ِمن ِع ِ
الش ِ
باد َك َ
َ
أهل ِّ
قاق
َ
َّ
َوالن ِ
وزار ا ُملست ِ
ِّفاق وحمَ َ َل َة األَ ِ
بني الن َّار،
َوج َ
جاهدَ ُهم َ
فيك صابِر ًا محُ ت َِسب ًاَ ،ح ّتى ُس ِف َك يف
َف َ
ِ
ريم ُه ،ال َّل ُه َم َفال َع ُنهم
طا َعت َك َد ُم ُه َواست َ
ُبيح َح ُ
َلعن ًا َوبيلاً و َع ِّذ ُهبم َعذاب ًا ألي ًام(((.

ِ
السال ُم َع َل َ
السال ُم
يك َياب َن َرسول اللهََِّّ ،
َّ
ِ ِ
ِ
َع َل َ
أمني
أشهدُ أن ََّك ُ
يك َياب َن َس ِّيد األَوصياءَ ،
يت حمَ يد ًا
شت َسعيد ًا و َم َض َ
اللهَِّ َواب ُن أمينِ ِهِ ،ع َ
ِ
وأشهدُ َّ
أن اللهََّ
وم َّت َفقيد ًا َمظلوم ًا َشهيد ًا،
َ

ْس :النقص (الصحاح :ج  3ص «989
الوك ُ
((( َ
وكس»).
ِ
طر ُس :الك ُبرْ (النهاية :ج  3ص «372
((( ال َّت َغ ُ
غطرس»).
((( وزاد يف مصباح الزائر واإلقبال وبحار األنوار
هنا « :وأسخطك».
((( زاد يف اإلقبال ومصباح الزائر هنا « :أنا يا
موالي عبداللهَّ وزائرك ،جئتك مشتاق ًا فكن
يل شفيع ًا إىل اللهَّ ،يا س ّيدي ،أستشفع إىل اللهَّ
بجدّ ك س ّيد النب ّيني ،وبأبيك س ّيد الوص ّيني،
وبا ّمك س ّيدة نساء العاملني».
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نج ٌز ما وعَدَ َك وم ِ
م ِ
هل ٌك َمن َخ َذ َل َك و ُم َع ِّذ ٌب
َ
ُ
ُ
يت بِع ِ
هد اللهَِّ
َمن َق َت َل َك،
وأشهدُ أن ََّك َو َف َ َ
َ
دت يف س ِ
ى َ
قنيَ ،ف َل َع َن
بيل ِه َح ّت 
وجاه َ
أتاك ال َي ُ
َ
َ
اللهَُّ َمن َق َت َل َك ،و َل َع َن اللهَُّ َمن َظ َل َم َك ،و َل َع َن اللهَُّ
ا َّم ًة َس ِم َعت بِذلِ َك َف َر ِض َيت بِ ِه.

ِ
اشهدُ َك أنيّ َوليِ ٌّ َلمِن واال ُه
ال َّل ُه َّم إنيّ
ابن ر ِ
سول
وعدُ ٌّو َلمِن عادا ُه ،بِ َأيب َ
َ
أنت وا ّمي َي َ َ
ُنت نور ًا فيِ األَ
ِ
أشهدُ أن َ
صالب
َّك ك َ
اللهََِّ ،
الشامخِ َ ِة واألَرح��ا ِم ال ّط ِ
اه َر ِة ،لمَ ُتن َِّج َ
ّ
سك
َ
اجلاه ِلي ُة بِ َأ ِ
ِ
ِ (((
نجاسها ولمَ تُلبِ َ
سك ا ُملدلهَ ِ اّم 
ت
َّ
َّك ِمن د ِ
عائ ِم الدّ ِ
وأشهدُ أن َ
ين
ِمن ثِيابهِ ا،
َ
َ
عق ِل ا ُمل ِ
مني وم ِ
ِ
ِ
نني،
وأشهدُ
ؤم َ
َ
وأركان ا ُملسل َ َ
َّضيِ
الز ِكي ِ
ِ
َّك ِ
أن َ
اهلادي
اإلما ُم البرَ ُّ التَّق ُّي الر ُّ َّ ُّ
أن األَ ِئم َة ِمن و ِ
ا َمل ِ
وأشهدُ َّ
لد َك ك َِل َم ُة
هد ُّي،
ُ
َ
َّ

الوثقى
التَّقو 
رو ُة ُ
ى وأعال ُم اهلُدى َوال ُع َ
حل َّج ُة َعىل ِ
وأشهدُ أنيّ بِكُم
أهل الدُّ نيا،
َ
َوا ُ

((( ا ْد َلهَ َّم الظالم :ك ُثف واسو ّد (القاموس املحيط:
«113ادهلم») ،هذا ويف بحار األنوار:
ج4ص
ّ
ِ
ِ
«من ُمدلهَ ِ اّمت ثياهبا» ،وهو األنسب للسياق.

ِ
م ِ
موق ٌن ،بِشرَ ِائ ِع ديني
ؤم ٌن وبِإِيابِكُم
ُ
ِ
ِ
َ
لم وأمري
وخواتي ِم َع َميل ،و َقلبي ل َقلبِكُم س ٌ
لأِ ِ
ُرصيت َلكُم ُم َعدَّ ةٌَ ،ح ّتى َيأ َذ َن
َمركُم ُمتَّبِ ٌع ون َ

اللهَُّ َلكُمَ ،ف َم َعكُم َم َعكُم ال َم َع َعدُ ِّوكُم،
ِ
أرواحكُم
وع�لى
َص َل ُ
وات اللهَِّ َع َليكُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وظاه ِركُم
وغائبِكُم
وشاه ِدكُم
وأجسادكُم
ني.
ب العالمَ َ
وباطِنِكُمَ ،
آمني َر َّ

وت َُصليّ
ف(((.
وتَنصرَ ِ ُ

َرك َعت ِ
بت
َني ،وتَدعو بِام أح َب َ

بن َع ِ
يار ُة جابِ ِر ِ
بد ا ِ
للهَّ
والزيارة الثانيةِ :ز َ
األَن��ص� ِ
يف يوم
ي لإلمام احلسني
�ار ِ 
األربعني:



ُنت َم َع جابِ ِر ِ
بن
روي عن عطا قال :ك ُ
بد اللهَِّ يوم ِ
َع ِ
العرشي َن ِمن َص َف ٍرَ ،ف َل اّم َو َصلنَا
َ َ

((( هتذيب األحكام :ج  6ص  113ح ،201
املتهجد :ص  ،788املزار الكبري:
مصباح
ّ
ص  514ح  ،10مصباح الزائر :ص ،288
اإلقبال :ج  3ص  ،101بحار األنوار :ج 98
ص  331ح .2
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الغاضرِ ِ َّي َة((( اغت ََس َل يف شرَ ي َعتِها و َلبِ َس َقميص ًا
كان معه ِ
طاهر ًاُ ،ث َّم َ
ش ٌء ِم َن
قال يل :أ َم َع َك يَ
َ ََُ
لتَ :معي ُسعدٌ (((َ ،ف َج َع َل
ال ّط ِ 
يب((( يا َعطا؟ ُق ُ
ِ
ِمنه َعىل ر ِ
وسائ ِر َج َس ِد ِهُ ،ث َّم َمشى حافِي ًا
أس ِه
ُ
َ
حل َس ِ
ف ِعندَ َر ِ
ني
َح ّتى َو َق َ
أس ا ُ
 ،و َكبرَّ َ
َثالث ًا ُثم َخر م ِ
غش ّي ًا َع َل ِيهَ ،ف َل اّم َ
أفاق َس ِمع ُت ُه
َّ َّ َ
َي ُ
قول:



السال ُم َع َليكُم
السال ُم َع َليكُم يا َآل اللهََِّّ ،
َّ
السال ُم َع َليكُم يا ِخيرَ َ َة اللهَِّ ِمن
يا َص َ
فو َة اللهََِّّ ،
((( الغارض ّية :قرية من نواحي الكوفة قريبة من
كربالء (معجم البلدان :ج  4ص .)183

((( قال العلاّمة املجليس ( :)Jهذا
اخلرب ّ
يدل عىل ّ
أن جابر ًا (رىض اهلل عنه) كان
يستحسن الطيب لزيارته
مر يف
 ،وقد ّ
بعض األخبار املنع عنه ،وال يبعد أن حيمل
أخبار املنع عىل ما إذا كان املقصود منه ّ
التلذذ
ال حرمة الروضة املقدّ سة وإكرامها وتطييبها
(بحار األنوار :ج  98ص .)330



الس ْعدُ  :من الطيب (الصحاح :ج  2ص
((( ُّ
 «488سعد»).

لق ِه ،السالم َع َليكُم يا ساد َة الس ِ
َخ ِ
ادات،
َ
ّ
َّ ُ
ِ
السال ُم َع َليكُم يا ُل َ
السال ُم
يوث الغاباتَّ ،
َّ
ِ
السال ُم َع َل َ
يك يا أبا
َع َليكُم يا َسفينَ َة النَّجاةَّ ،
ِ
مح ُة اللهَِّ و َب َركا ُت ُه.
ور َ
َعبد اللهَِّ َ

ث ِعل ِم األَنبِ ِ
يك يا ِ
وار َ
السال ُم َع َل َ
ياء،
َّ
ِ
يك يا ِ
وار َ
السال ُم َع َل َ
السال ُم
ث آ َد َم َص َ
فوة اللهََِّّ ،
َّ
يك يا ِ
وار َ
السال ُم َع َل َ
َع َل َ
ث ٍ
يك
نوح نَبِ ِّي اللهََِّّ ،
يا ِ
إبراهيم َخ ِ
وار َ
السال ُم َع َل َ
يك
ث
ليل اللهََِّّ ،
َ
يا ِ
َ
وار َ
السال ُم َع َل َ
إسامعيل َذ ِ
يك
ث
بيح اللهََِّّ ،
يا ِ
وار َ
السال ُم َع َل َ
يك يا
ث موسى كَلي ِم اللهََِّّ ،
ِ
وار َ
ث عيسى ِ
روح اللهَِّ.

السال ُم َع َل َ
يك َياب َن محُ َ َّم ٍد ا ُملص َطفى،
َّ
ليِ
السال ُم َع َل َ
السال ُم
يك َياب َن َع ٍّ ا ُملر َتىضَّ ،
َّ
ِ
السال ُم َع َل َ
َع َل َ
يك يا
يك َياب َن فاطِ َم َة َّ
الزهراءَّ ،
َشهيدُ يابن َّ ِ
يك يا َق َ
السال ُم َع َل َ
تيل ب َن
َ َ
الشهيدَّ ،
يك يا و اللهَِّ وابن ولِيهِ،
ال َق ِ
السال ُم َع َل َ
َ َ َ ِّ
َ ليَِّ
تيلَّ ،
السال ُم َع َل َ
ىل
يك يا ُح َّج َة اللهَِّ َواب َن ُح َّجتِ ِه َع 
َّ
َخ ِ
لق ِه.
َيت
الصال َة وآت َ
أشهدُ أن ََّك َقد أ َق َ
مت َّ
َ
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ِ
يت َع ِن ا ُملنك َِر،
ونَ َ
الزكاةَ ،وأ َم َ
َّ
رت بِا َملعروف هَ
رت والِدَ َ
دت عَدُ َّو َك.
يك،
وجاه َ
و َب َر َ
َ

واب،
جل َ
َ
َسم ُع الكَال َم وت َُر ُّد ا َ
أشهدُ أن ََّك ت َ
بيب اللهَِّ َ
وص ِف ُّي ُه َواب ُن
وخلي ُل ُه ونَجي ُب ُه َ
وأن ََّك َح ُ
َص ِف ِّي ِهُ ،زرت َ
ُك ُمشتاق ًا َفكُن يل َشفيع ًا إلىَ اللهَِّ،
يا سيدي أست ِ
ني،
َشف ُع إلىَ اللهَِّ بِ َجدِّ َك َس ِّي ِد النَّبِ ّي َ
َ ِّ
بيك سي ِد الو ِصيني ،وبِام َك سيدَ ِة نِساءِ
َ ّ َ
َ ِّ
وبِ َأ َ َ ِّ
ِّ
يك وشانِ َ
ليك وظالمِ َ
نيَ ،ل َع َن اللهَُّ قاتِ َ
ئيك
العالمَ َ
لني و ِ
بغ َ ِ
وم ِ
اآلخري َن.
ضيك م َن األَ َّو َ َ
ُ

ى َعلىَ ال َق ِرب و َم َّر َغ َخدَّ ِيه َع َل ِيه،
انحن 
ُث َّم َ
وصلىّ أربع رك ٍ
َعاتُ ،ث َّم جا َء إىل َق ِرب َعليِ ِّ ِ
بن
َ
َ َ َ
احلُ َس ِ
السالم َف َ
قال:
ني عليهام ّ

السال ُم َع َل َ
والي!
والي َواب َن َم َ
يك يا َم َ
َّ
َل َع َن اللهَُّ قاتِ َل َكَ ،ل َع َن اللهَُّ ظا َلمِ َك ،أ َت َق َّر ُب إلىَ اللهَِّ
ِ
وأبر ُأ إلىَ اللهَِّ ِمن عَدُ ِّوكُم.
بِ َم َح َّبتكُمَ ،

وصلىّ َرك َعت ِ
َنيَ ،وال َت َف َت إىل ُق ِ
بور
ُث َّم َق َّب َل ُه َ
الشه ِ
داء َف َ
قال:
ُّ َ
نيخ ِة بِ َق ِرب أيب َع ِ
رواح ا ُمل َ
السال ُم َعلىَ األَ ِ
بد
َّ

السال ُم َع َليكُم يا شي َع َة اللهَِّ وشي َع َة َرسولِ ِه
اللهََِّّ ،
أمري ا ُمل ِ
حل َس ِ
ِ
َ
ني،
وشي َع َة
ؤم َ
حل َس ِن َوا ُ
نني َوا َ
السالم َع َليكُم يا ِ
طاه َ
السال ُم َع َليكُم
رونَّ ،
َّ ُ
يا م ِ
هد ّي َ
السال ُم
السال ُم َع َليكُم يا
أبرارَّ ،
ُ
ونَّ ،
َ
َع َليكُم و َعىل م ِ
ني بِ ُق ِ
بوركُم،
الئك َِة اللهَِّ احلا ّف َ
َ
رشهِ.
محتِ ِه تحَ َت َع ِ
جمَ َ َعنِ َي اللهَُّ وإ ّياكُم يف ُمس َت َق ِّر َر َ

أمري ا ُمل ِ
بن ِ
اس ِ
ىل َق ِرب ال َع ّب ِ
نني
ُث َّم جا َء إ 
ؤم َ
ف َع َل ِيه َ
وقال:
السالمَ ،ف َو َق َ
عليهام ّ

ِ
السال ُم َع َل َ
السال ُم
يك يا أ َبا القاس ِمَّ ،
َّ
ليِ
السال ُم َع َل َ
َع َل َ
يك َياب َن
يك يا َع ّب َ
اس ب َن َع ٍّ َّ ،
أمري ا ُمل ِ
ِ
َّصيح ِة
أشهدُ َل َقد با َل َ
ؤم َ
غت فيِ الن َ
ننيَ ،
دت َع��دُ َّو َك وعَدُ َّو
يت األَما َن َة،
وجاه َ
وأ َّد َ
َ
ِ
َ
روح َك ال َّط ِّي َب ِة،
وات اللهَِّ َعىل
أخيكَ ،ف َص َل ُ
وج َ
زاك اللهَُّ ِمن أخٍ َخري ًا.
َ
ُث َّم َصلىّ َرك َعت ِ
َني ،و َدعا إلىَ اللهَِّ و َمىض(((.

((( مصباح الزائر :ص  ،286بحار األنوار :ج
 98ص  329ح .1
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وداع اإلمام في زيارة األربعين
إذا أردت الوداع فدع بام رواه السيد ابن
دت لهِ ِذ ِه
طاووس يف اإلقبال حيث قالَ :و َج ُ
الز ِ
ف ُقدّ ا َم
وه َو أن ت َِق َ
َص بهِ اُ ،
يارة َوداع ًا يخَ ت ُّ
ِّ َ
يح وت َ
الضرَّ ِ
َقول:

ِ
السال ُم َع َل َ
السال ُم
يك َياب َن َرسول اللهََِّّ ،
َّ
يك َياب َن َعليِ ا ُملر َتىض َو يِص ر ِ
َع َل َ
سول اللهَِّ،
ِّ َ
ٍّ
يك يابن فاطِم َة الز ِ
هراء َس ِّيدَ ِة
َّ
السال ُم َع َل َ َ َ
َ
َّ
ِ
يك يا ِ
وار َ
السال ُم َع َل َ
حل َس ِن
نِساء العالمَ َ
ثا َ
نيَّ ،
َّ ِ
يك يا حج َة اللهَِّ يف ِ
السال ُم َع َل َ
أرض ِه
ُ َّ
الزك ِّيَّ ،
يك يا أبا َع ِ
وشاهدَ ه َع  ِ ِ
ِ
السال ُم َع َل َ
بد
ُ
ىل َخلقهَّ ،
اللهَِّ َّ
الشهيدَ .
السال ُم َع َل َ
والي،
والي َواب َن َم َ
يك يا َم َ
َّ
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َيت
الصال َة وآت َ
أشهدُ أن ََّك أ َق َ
مت َّ
َ
ِ
يت َع� ِ
�ن
ونَ َ
وأ َم َ
��رت بِا َملعروف هَ
دت يف َس ِ
َ
أتاك
ى
بيل اللهَِّ َح ّت 
وجاه َ
َ
أشهدُ أن ََّك َعىل َب ِّين ٍَة ِمن َر ِّب َك.
َ

الزكاةَ،
َّ
ا ُملنك َِر،
قني،
ال َي ُ

زائر ًا وافِد ًا ِ
أتَيت َُك -يا مواليِ -
راغب ًا ُم ِق ّر ًا
َ
َ
ِ
ِ
نوبِ ،
الذ ِ
َل َك بِ ُّ
هارب ًا إ َل َ
يك م َن اخلَطايا ،لتَش َف َع
يل ِعندَ ر ِّب َكَ ،ياب َن ر ِ
سول اللهَِّ َصلىَّ اللهَُّ َع َل َ
يك
َ
َ
ِ
َح ّي ًا و َم ِّيت ًاَ ،فإِ َّن َل َك عندَ اللهَِّ َمقام ًا َمعلوم ًا
َ
وشفا َع ًة َمقبو َل ًةَ ،ل َع َن اللهَُّ َمن َظ َل َم َك ،و َل َع َن
ب َح َّق َكَ ،ل َع َن اللهَُّ َمن
اللهَُّ َمن َح َر َم َك و َغ َص َ
َق َت َل َك ،و َل َع َن اللهَُّ َمن َخ َذ َل َك ،و َل َع َن اللهَُّ َمن
بك ولمَ ُي ِع َ
َد َعو َت ُه((( َف َلم ِيجُ َ
نك ،و َل َع َن اللهَُّ َمن
ِِ
ِ
وح َر ِم َ
أبيك
وح َر ِم َرسوله َ
َمنَ َع َك من َح َر ِم اللهَِّ َ
ب ِ
وأخيك ،و َل َع َن اللهَُّ َمن َمنَ َع َك ِمن شرُ ِ
َ
ماء
ال ُف ِ
عضها َبعض ًا.
راتَ ،لعن ًا كَثري ًا َيت َب ُع َب ُ
ِ
ِ
َ ِ لمِ
{ال َّل ُه َّم فاط َر َّ
الساموات َوالأْ ْرض عا َ
ْت تحَ ْ كُم ب َ ِع ِ
باد َك فيِ
ا ْل َغ ْي ِ
ب َو َّ
الشها َد ِة َأن َ
ُ َ ينْ
((( يف مصباح الزائر«:دعاك» بدل«دعوته».

ما كانُوا فِ ِيه يخَ ْ ت َِل ُف َ
{و َس َي ْع َل ُم ا َّل ِذي َن
ون}(((َ ،
َظ َل ُموا َأ َّي ُمنْ َق َل ٍ
ب َينْ َق ِل ُب َ
ون}((( ،ال َّل ُه َّم ال
ارز ِ
ِ ِ
ِ
قنيه أ َبد ًا ما
يارتِ ِه َو ُ
تجَ َعل ُه آخ َر ال َعهد من ِز َ
ييت يا َر ِّب ،وإن ِم ُّت َفاحشرُ ين يف
وح ُ
َب ُ
قيت َ
ُز ِ ِ
ني.
الراحمِ َ
مرته يا َ
أرح َم ّ
َ

أمري ا ُمل ِ
اس ِ
ابن َموالنا ِ
يار ُة ال َع ّب ِ
نني
ؤم َ
وأ ّما ِز َ
ِ
حل َس ِ
ِ
يار ُة ُّ
ني
الش َهداء َم َع َموالنَا ا ُ
وز َ
َزور ُهم يف َ
هذا ال َيو ِم بِام َقدَّ منا ُه ِمن
َ ،فت ُ
يارتهِ ِم يف َيو ِم عاشورا َء ،وإن شا َء بِ َغ ِريها ِمن
ِز َ
ِزياراتهِ ِم ا َملنقو َل ِة َع ِن األَ ِ
صفياء(((.
ُ




وآخر دعوانا ِ
أن احلمد هلل رب العاملني

وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين

((( سورة الزمر.46 :
((( سورة الشعراء.227 :
((( اإلقبال :ج  3ص  ،103مصباح الزائر :ص،290
بحار األنوار :ج  98ص  332ذيل ح.2
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