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 قمهت  ادل

اء كالمرسميف عظـ النعـ التي انعميا اهلل سبحانو كتعالى ىي بعث االنبيإف مف أ
قيقة العبكدية كالتكحيد كالدعكة الخالئؽ اجمعيف ليبينكا لمعباد ح لىكاالئمة الياديف إ

 عبادة اهلل تعالى دكف غيره مف االىكاء كاالباطيؿ . لىإ

مف االئمة المعصكميف الذيف كاف ليـ دكر  ماـ الحسيف عميو السالـ كاحدان كيعد اإل
 ، اليزيدم عي كالحكـ الشرعي تجاه ظاىرة الطغيافجؿ تثبيت المكقؼ الكاأمف رسالي 

يدؼ مف ثكرة االماـ ىك ف اللقيـ كالشعائر االسالمية ، لذا فإالحاكـ المستيتر با
لى جانب إتمراره مف خالؿ تثبيت ىذا الحدث المحافظة عمى الكجكد االسالمي كاس
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ا كأحاسيسيا كتحريؾ كجدانيا ذلؾ كاف اليدؼ منيا ايقاظ ضمير االمة كىٌز مشاعرى
 جؿ العمؿ عمى مكاجية ىذه الظاىرة .أمف  

ماـ الحسيف عميو السالـ تعد مف أبرز كأعظـ مظاىر المكاجية إذ إف  ثكرة اإل
كالتحدم في سبيؿ المبدأ كالصالح العاـ ، فكاف ليذه الثكرة ىدفان انسانيا يتمثؿ في 
حقاؽ الحؽ في العدؿ كالمساكاة كفقان لتعاليـ الديف االسالمي ،  القضاء عمى الظمـ كا 

 فضال عف أنيا حؽ مف حقكؽ البشرية جمعاء .

تركت بصماتيا في كؿ عصر كزماف لتضيء  )ع(ف ثكرة الحسيفأما الشؾ فيو كم
لى يكمنا ىذا ، إس مف قبؿ الطغاة ، كبقي تأثيرىا زكايا الظالـ كتقتمع الظمـ المغرك 

صبح استشياد الحسيف)ع( بداية النطالؽ الثكرات التي أخذت بثأره كطالبت أحتى 
 بحقكؽ المستضعفيف.

استمدت منطمقاتيا مف  كفكر، خرل ثكرةلإلماـ الحسيف ىي األة الزيارة االربعينيكتعد 
االماـ الحسف العسكرم )ع( عالمة مف عالمات  افكر االماـ الحسيف ، ، حتى عٌدى

عالمات المؤمف خمسة: التختـ باليميف، كتعفير الجبيف، "المؤمف، كذلؾ في قكلو :
كفي   " اهلل الرحمف الرحيـكالجير ببسـ كصمكات إحدل كخمسيف، كزيارة األربعيف، 

ذلؾ القكؿ حث كدعكة كاضحو عمى تأدية الزيارة االربعينية لإلماـ الحسيف)ع( كىي  
دعكة كانت تحمؿ مالمح فكرية كسياسية كاضحة إضافة الى ما تحممو مف بعد 

الكالء ألىؿ البيت كاحقيتيـ، كتستبطف معارضة لمف سار عمى نيج  يتضمفديني، 
                              . بعدىـ في استيدافيـ ألىؿ البيت ءاالمكييف كمف جا

كتجديد عيد في التمسؾ بتعاليـ الديف تجسد المحبة االليية  إلى جانب ذلؾ فإنيا
 كاالنسانية . خالقيةمسؾ بمبادئو االاالسالمي كالتخمؽ بأخالؽ الحسيف كالت
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بأسره ثارت الزيارة االربعينية بكؿ طقكسيا مف تحدم كصبر ككـر اىتماـ العالـ أكقد 
سبؿ الميمة في نقؿ ىيبة كعظمة كىدؼ الزيارة حدل الإكلعؿ االعالـ الكاعي يشكؿ 

سره كىي محطة اشعاع لمعالـ كصكرة مشرفة لممذىب الشيعي كمصدر مف ألمعالـ ب
 كافة . مصادر استقطاب االدياف كالطكائؼ كالبمداف

ة كبناءن عمى ما سبؽ ارتأينا اف نقسـ البحث عمى محكريف احدىما يتضمف )ماىيٌ 
 الفكر الحسيني ( كثانييما يدكر حكؿ )الزيارة االربعينية ثكرة كفكر ( 
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 احملىر االول

 الفكر احلسيني ها هيه 
 ىل الفكرإ ثىرة هن ال-1

إف ثكرة الحسيف كاحدة مف أىـ الثكرات في العالـ ككؿ السيما العالـ االسالمي     
يخيـ مف ر بكؿ طكائفو، فكانت حركة ثكرية غاضبة لمناىضة االمكييف كما شيده تا

ماـ البيعة ليزيد كاجتماعية كعقائدية ، فقد رفض اإلانحرافات سياسية كاقتصادية 
بسمطانو لما اتصفت بو تمؾ الشخصية مف صفات ال تؤىمو لإلمامة ،  كاالعتراؼ

 فضال عف انحراؼ السمطة عف نيج االسالـ كتفشي الفساد

كلقناعتو بأف األكضاع القائمة كميا شاذة كأنيا بحاجة إلى تغيير جذرم في بنيانيا 
 ىي التي دفعتو إلى الثكرة .

سالـ في كؿ زماف كمكاف ؼ اإلىداأماـ الحسيف)ع( تنطمؽ مف ىداؼ اإلكلعؿ أ
 كىي:

يماف باهلل، اعدة جماىيرية تتخذ حمؿ رسالة اإلم بناء قأ(  ةمة رساليأكال : صنع )أ
 كااللتزاـ  بقكانينو كشريعتو منطمؽ عمميا في الحياة 
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سالمي( يتخذ اإلسالـ في عالقاتو كأنظمتو كدساتيره مصدران كحيدان إثانيان: بناء)مجتمع 
 بني كافة مكاقفو كفؽ القكاعد اإلسالمية العامة في التشريع كي

 .(ُ)مف التحريفية كانقاذىا مف السقكطثالثان: تخميص )الحضارة االسالمية ( 

كبما أف كؿ ىذه األمكر لـ تعد ممكنة مع النظاـ القائـ آنذاؾ فقد حمؿ اإلماـ السالح 
رد الظالـ يفاسد ك كبدأ الثكرة ضده كذلؾ مف أجؿ إقامة الحكـ العادؿ الذم يصمح ال

 كما ىك كاضح مف أقكالو عميو السالـ :

لسنة رسكؿ  مف رأل منكـ سمطانا جائرا مستحال لحـر اهلل ناكثا لعيد اهلل مخالفان " -ُ 
بفعؿ كال كالعدكاف ، فمـ يغير عميو  باإلثـاهلل )صؿ اهلل عميو كسمـ( يعامؿ عباد اهلل 

الشيطاف  ف ىؤالء قد لزمكا طاعةأال إف يدخمو مدخمو ، أقكؿ كاف حقا عمى اهلل 
كاحمكا حراـ  الحدكد كاستأثركا بالفيء كعطمكاظيركا الفساد أكترككا طاعة الرحمف ، ك 

 (ِ)"اهلل كحرمكا حاللو

نما خرجت لطمب اإلصالح  أني لـ أخرج أشران كال بطران كال مفسدان " -ِ كال ظالمان، كا 
عف المنكر، كأسير بسيرة جدم ( أريد أف آمر بالمعركؼ كأنيى صفي أمة جدم)

 "عميو السالـكأبي عمي)

فسحقان لكـ يا عبيد األمة، كشذاذ األحزاب، كنبذة الكتاب، كنفثة  "كقكلو:   -ّ  
السنف، كقتمة أكالد األنبياء،  كمطفئيصبة اآلثاـ، كمحرفي الكتاب، الشيطاف، كع

 (ّ)"عترة األكصياء فكمبيدي

 :اآلتيكقضاياىا المتمثمة في  ثكرة االماـ )ع(  قكاؿ تعكس أىـ دكافعأكىي 

 أكالن : إعالف الرفض لمكاقع الفاسد.

 ثانيان: السعي لإلصالح كالتغيير.
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 .(ْ)ثالثان: تأكيد القيـ الحقة في كاقع األمة

نما شٌف حربا لرٌد عدكاف قائـ كىك عدكاف الكضع  فاإلماـ لـ يشف حربا عدكانية كا 
 الشاذ

 حلسينيتهنطلقاث الثىرة ا-2

كأصحابو في ثكرتيـ المنطمقات التي انطمؽ منيا اإلماـ الحسيف عميو السالـ
 الرائدة، التي يجب أف ينطمؽ منيا كؿ مؤمف في حياتو كتحركو:

     :      أوال: الضمير والوجدان اإلنساني

كجداف اإلنساف يغضب حيف يشاىد مظاىر الظمـ كالحرماف، كضميره يثكر حيف يرل 
الجكر كاالضطياد. ككؿ إنساف يحس بكخز الضمير كغضب الكجداف، إذا ما حياة 

ذا لـ تقؼ األنانية كالمصمحية حاجزا بينو كبيف ضميره،  رأل مظمكما أك مستضعفا. كا 
فإنو سيثكر طبيعيا كسيجد نفسو مضطرا لمكقكؼ إلى جانب المظمـك المضطيد ضد 

 الظالـ المعتدم.

 ثانيا: المسؤولية الدينية:

ديف يكجب رفض الظمـ كمكافحة الجكر كعدـ االستسالـ لالضطياد، ككمما كاف فال
اإلنساف أكثر كعيان بالديف كفيمان ألىدافو، كاف أكثر اندفاعان كأشد ثكرية مف أجؿ 
الديف، كأقكل غيرةن عمى قيمو كمبادئو. كىذا ىك بالضبط ما جعؿ الحسيف عميو 

صرارالسالـ ، منطمقان مف كعيو لممسؤكلية الدينية، يتحرؾ كيفجر ثكرتو بكؿ عنؼ كا 
 كمف تفيمو لركح اإلسالـ كأىدافو.

 ثالثا: العزة والكرامة: 

أثمف ما يممؾ اإلنساف في ىذه الحياة ىي كرامتو كحريتو، فيي الفارؽ المميز بيف 
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كجيواإلنساف كبيف الحيكاف، فاإلنساف خمقو اهلل حرا كما يقكؿ األماـ عمي كـر اهلل 
 .(ٓ)"د غيرؾ كقد جعمؾ اهلل حراعبكال تكف "

كما يعكسو التاريخ إف الحياة في كعي اإلماـ ىي جياد كمف ال يجاىد عميو أف 
يستعد لممكت تحت سياط العبكدية كالذؿ كالقير ، فالجياد عنده قيمة خاصة ، ىك 

 الثكرة الدائمة في سبيؿ اهلل كالحؽ كالعدؿ كالحرية

، كخطة عمؿ ،  انتصارصمكات اهلل عميو مشركع حضارة ، كمنيج  فاصبح الحسيف
كراية رسالة ، فمف أراد عٌزان بال عشيرة، كىيبة بال سمطاف، فميفعؿ ما فعمو الحسيف 

 .صمكات اهلل عميو ، ليخرج مف ذٌؿ طاعة الطاغكت، إلى عٌز طاعة الرحمف

 احلسني  لإلهامادلضاهني الفكريت -3

في االمر:  –فكر يفكر تفكيران " مأخكذ مف  لفظ ر عمى انو كتعرؼ كتب المغة الفك
كفكرت  –لى حؿ إك ألى مجيكؿ إليىعًمؿى مستعينان ببعض ما يعمـ اعمؿ العقؿ فيو 

  (ٔ)" لى حؿ مرضو إثيران في ىذه المشكمة كقد تكصمت ك

فكرى يفكري في الشيء: عمؿ الفكر كالعقؿ فيو "نو أكيعرفو جبراف مسعكد عمى 
 . (ٕ)"ادراكو الى حمًو اكليتكصؿ 

يطمؽ عمى الفعؿ الذم "كر كمف كجية نظر فمسفية  ىك ما اما اصطالحا فإف الف
 .(ٖ)"و النفس عند حركتيا في المعقكؿتقـك ب

لى الحقيقة إلى الكصكؿ إعممية عقمية نزكعية تيدؼ " بأنو اهلل  حمد عطيةأفو كيعرٌ 
 .(ٗ)"االنسافة مف المشاكؿ التي تعترض المجيكلة كحؿ مشكم

نتاج االعمى لمدماغ بكصفو مادة ذات تنظيـ عفكم "اؿنو: أفو عمى اما )ركزنتاؿ( فعرٌ 
خاص كىك العممية االيجابية التي بكاسطتيا ينعكس العالـ المكضكعي في مفاىيـ 
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كاحكاـ كنظريات كيظير خالؿ أنشطة االنساف الجتماعية كاالنتاجية كتضمف 
 .(َُ)"شؼ الركابط الطبيعية داخموقع كيكانعكاسان كسيطان لمكا

التي نستطيع  الحسيف كثكرتو الجيادية الرسالية مف يقؼ عند سيرة االماـف كعميو فإ
نية كاالنسانية التي المشاعر الدي ىزٌ  ان ميم ان ف نصفيا بالحراؾ النيضكم لعب دكر أ

ات كالشيكات كالفساد كضياع حقكؽ ك مغيبة عمى حساب المذٌ كانت غائبة أ
 المستضعؼ .

القضية حٌية في شعكر اإلنساف بقاء عمى ة ىي اإلدتيا الثكرة الحسينيلعؿ أىـ نتيجة أ
نساني في المسمـ عمى امتداد الزمف، بحيث تتحٌكؿ إلى مسألة تتصؿ بالضمير اإل

 . عالقة الحاضر بالتاريخ

سس رسكؿ الكريـ )ص( جاء معتمدان عمى أكالديف االسالمي الذم بني بفضؿ ال
ماـ الحسيف في سانية كعقائدية كىذه ىي ذاتيا األسس التي اعتمدىا اإلالقية كاناخ

كيعيد سالمو لى إف يعيد ذاكرة المسمـ إأمفاصؿ ثكرتو ، ككأنو حاكؿ مف خالليا 
 سالـ بكؿ ما فيو مف عدالة كرأفة كسالـ كصبر كعفة .العقؿ إلى التفكر بفكر اإل

أدل مصرع الحسيف إلى أف تككف ساللة آؿ محمد )ص( في "كيقكؿ مفكر غربي  :
ذا أردنا أف اإلسالميةضمير المسمميف ألنيـ أنبؿ جنس عاش عمى أرض الدكلة  . كا 

 . (ُُ)"يمة فيمنا مبادئ اإلسالـ الحقيقينثقؼ أنفسنا عمى ىذه المبادئ العظ

لحسيف ماـ ايف الفكرية التي تجسدت في سمكؾ كأقكاؿ اإلىـ المضامكلعؿ مف أ
 : (ُِ)ىي

 جؿ االصالح كالتضحية مف أنبذ الظمـ -ُ



9 
 

ال شؾ أف ما أعمنو اإلماـ الحسيف بخصكص اإلصالح ىك معركؼ لممسمميف 
السيما مف تثقؼ بثقافة االماـ الحسيف )ع( التي تعد  اثناف  عميو  جميعا، ال يختمؼ

 ثقافة نيضكية انسانية رافضة ألم خطأ يتجو باتجاه الظمـ .

البعد التطبيقي لمفكر الحسيني ميـ جدا إلثبات حقيقة مكقؼ اإلنساف مف ىذه  كلعؿ
الثكرة العمالقة، فاليدؼ األىـ ىك تطبيؽ الثقافة الحسينية في معناىا كجكىرىا 
العظيـ عمى حٌيز الفعؿ اإلنساني المممكس باليد كالمرئي بالعيف كالمسمكع باإلذف، 

كىر الفكر الحسيني كال أعمؿ بو، كال يجكز قط فال يكفي أبدا أف أٌدعي االنتماء لج
أف أتبٌجح بالثقافة الحسينية كال ألتـز بضكابطيا كأعمؿ في ىدييا، فمىٍف ىذا الذم 
يقكؿ إنني ال أعرؼ ماذا تريد مني ىذه الثقافة؟ إف الكؿ يعرؼ تماـ المعرفة ما ىي 

في حياة المسمميف  القيـ التي خرج الحسيف)ع( مف اجؿ تثبيتيا كالعمؿ عمى تطبيقيا
 .(ُّ)مف اجؿ الحفاظ عمى كرامتيـ كدينيـ

لقد استمد االماـ الحسيف تمؾ الصفة االخالقية مف القرآف  لصبر عمى المكاره :ا-ِ
ـٍ تيٍفًمحيكف الكريـ )) كا كىرىاًبطيكا كىاتَّقيكا المَّوى لىعىمَّكي اًبري كا كىصى نيكا اٍصًبري  ))يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آىمى

 :يرفض بدء القـك بالقتاؿفكاف مثاال لممسمـ الصبكر كاالماـ القدكة 

فحينما يعرض عميو أحد أصحابو بحسـ المعركة لصالحو قبؿ يكـ العاشر باعتبار  
أف جيش العدك كاف غير مستعد مف ناحية العدة كالعتاد، لكنو قاؿ: )ما كنت ألبدأىـ 

ف عميو السالـ أف ترمييـ بسيـ إال بالقتاؿ( كحتى المحظة الحاسمة أبت نفس الحسي
 . (ُْ)بعد إسداء الحجة تمك الحجة كالحذر تمك الحذر

 :ال يميز بيف الغريب كالقريب مف أتباعو العدالة كالمساكة في التعامؿ  :-ّ

كالمكقؼ الجمي الذم رافؽ سيد الشيداء في نيضتو ىك مكاساتو ألنصاره كاحترامو  
ـ بكشائج القربى مف أخكتو كأبنائو، ففي الكقت الذم ليـ بنفس القدر مع مف يرتبط بي

جمس عند مصارع أخيو ككلده كالشيداء مف بني ىاشـ تراه يراعي كيكاسي أنصاره 
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فتارة يضع خده عمى خد الغالـ الحبشي، أك عمى خد الغالـ التركي ليقكؿ: مف مثمي 
ؽ الذم ال كيضع ابف بنت رسكؿ اهلل خده عمى خدم، فيذه مكاصفات القائد الالئ

يميز بيف الغريب كالقريب مف أتباعو، كمف ىنا تمكف اإلماـ مف امتالؾ مكدتيـ لو 
 (ُٓ)كاستجابتيـ لدعكتو

 :االلتزاـ بالرفؽ كالعطؼ كالمطؼ حتى عمى األعداء الرأفة :-ْ

كمف صكره الخمقية العطؼ عمى قاتميو، فالمشاعر الحارة كالييجاف الثكرم لـ يمنعو 
رفؽ كالعطؼ كالمطؼ حتى عمى األعداء، ففي طريقو نحك كربالء مف االلتزاـ بال

( مقاتؿ ككانكا عطاشى َََُكاجو شريحة مف عسكر ابف زياد كىـ ما يقارب مف )
مع خيكليـ فأمر اإلماـ بإركائيـ كسقي خيكليـ، كقاؿ: )أسقكا القـك كأرككىـ مف الماء 

نو سقى بنفسو أحد جنكد األعد اء مف الماء الذم كاف قد كرشفكا الخيؿ ترشيفا( كا 
 (ُٔ)!احتفظ بو لكقت الشدة

 :قبكؿ تكبة مف جاء لقتالو كمف فتؾ بو أشد فتؾ كالعفك عنيـ

كمف السجايا األخالقية التي انفرد اإلماـ عميو السالـ بيا في ىكذا مكاقؼ عصيبة  
ىي قبكؿ تكبة مف جاء لقتالو كمف فتؾ بو أشد فتؾ كالعفك عنيـ، فالحر بف يزيد 

لرياحي الذم كاف مف صفكؼ الجيش األمكم يعكد ليديو كيندـ عمى غيو كيعتذر ا
لإلماـ فيرحب بو عميو السالـ بقمب رحب كعاطفة طيبة كيقبؿ تكبتو كقاتؿ الحر مع 
الحسيف ضد جيش يزيد، إلى أف ىكل صريعا فجاء عنده اإلماـ كقاؿ: )ما أخطأت 

ي اآلخرة( كال زاؿ التاريخ يقدر ىذا أمؾ إذ سمتؾ حرا، فأنت حر في الدنيا كسعيد ف
     .(ُٕ)المكقؼ الفريد كالصفة الطيبة

 :المرأة في حجابيا كعفتيا كيحافظ عمى دكرىا الالئؽ في المجتمع  صيانة ة :لعفٌ ا-ٓ

كتجمت صكرة أخرل مف أخالقيات اإلماـ الحسيف عمى ثرل الطؼ كىي؛ حينما برز  
فبينما ىكل صريعا خرجت أمو ليمى مف الخيمة كلده عمي األكبر كقاتؿ حتى قتؿ، 
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إرجعي إلى الخيمة أما تعمميف إف "نياىا اإلماـ مف ذلؾ قائال ليا: صارخة صائحة ف
 "رجابؾ أعز عندم مف كلدم عمي األكبح

فردىا الحسيف إلى الخيمة ليسجؿ بنفسو مكقفا أخالقيا يصكف المرأة مف كؿ إغراء 
 .(ُٖ)جتمعكيحافظ عمى دكرىا الالئؽ في الم

 :االلتزاـ بأداء الشعائر االسالمية كالصالة في كقتياتطبيؽ الكاجبات كالفركض -ٔ

كمف أجمى المظاىر اإلنسانية التي جسدىا اإلماـ الحسيف قبؿ شيادتو ىي طمبو مف  
األعداء ألف يصمي ركعات، ليشير لألمة بأف اإلسالـ عبادة كسياسة فيطمب مف أحد 

اء ليميمكه حتى يصمي، فيصمي اإلماـ عميو السالـ كلكف أتباعو ليطمب مف األعد
رمي السياـ كالنباؿ لـ تترؾ لو مجاؿ أكسع لمتفرغ لمعبادة كاستمرار االرتباط الركحي 
مع خالقو، كيكفيو فخرا أف استيدؼ بمكقفو ىذا مف تكجيو لألمة بأف ال تترؾ ىذه 

 .(ُٗ)الشعيرة اإلسالمية كال تميتيا
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 احملىر الثاني

 االربعينيت ثىرة وفكر الزيارة
 

  الزيارة االربعينيت وتارهخها وررييتهاهعىن-1

كالمراد مف التسمية أف ،  )سامرٌد الرٌ ة عند الشيعة بزيارة )ف زيارة األربعيف معركفإ 
سارل أىؿ البيت ، قد جاءكا برأس الحسيف )ع( معيـ عندما جاءكا إلى كربالء في أي 

يكـ عمى مقتؿ اإلماـ  َْالذم يكافؽ مركر ىك اليكـ العشركف مف صفر ك  .ىذا اليـك
، عبيد اهلل بف زيادعمى يد جيش  معركة كربالءفي  الحسيف بف عمي بف أبي طالب

كبرفقة  كعمي بف الحسيف السجاد زينب بنت عميكبحسب بعض الركايات فقد قامت 
 (َِ).األيتاـ كأطفاؿ الحسيف إلى أرض كربالء لزيارة قبر الحسيف في األربعيف

كيعتبر مف أىـ المناسبات عند الشيعة حيث تخرج مكاكب العزاء في مثؿ ىذا اليكـ 
لى أرض كربالء لزيارة قبر افد مئات اآلالؼ مف الشيعة مف كافة أنحاء العالـ إكيتك 

كيقكـ المالييف مف الزكار بالحضكر إلى كربالء مشيان عمى األقداـ (ُِ) الحسيف
 (ِِ)يات تعبيران عف النيصرةآف مدف العراؽ البعيدة حامميف الر بأطفاليـ كشيكخيـ م

كيمكمتر مشيان كيقـك أىالي المدف  ََٓإذ يقطع بعضيـ ما يزيد عمى  انظر الصكر
كالقرل المحاذية لطريؽ الزائريف بنصب سرادقات )خياـ كبيرة( أك يفتحكف بيكتيـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
http://www.alshirazi.net/news/news/safar1427/18.htm
http://www.alshirazi.net/news/news/safar1427/18.htm
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طعاميـ معتبريف ذلؾ تقربان إلى اهلل كتبركان  عالمة  حتى انيا عدت الستراحة الزٌكار كا 
 مف عالمات المؤمف كما ذكرنا في المقدمة .                                     

جابر بف أف أكؿ مف زار الحسيف في يـك األربعيف كاف الصحابي  كتذكر الركايات
إلى كربالء في ذلؾ اليـك  المدينة المنكرةإذ صادؼ كصكلو مف  عبد اهلل االنصارم

اإلماـ عمي بف الحسيف كىك يـك كصكؿ ركب حـر الحسيف )نسائو كأيتامو( برفقة 
، فالتقكا ىناؾ كنصبكا مناحة عظيمة أصبحت زينبكعمتو  (زيف العابديف )السجاد

كتسمى ىذه الذكرل إحياء ذكراىا مف السنف المستحبة المؤكدة عند أتباع أىؿ البيت، 
 الحسيف أسام رجكع أك عكدة الرؤكس( ألف ر محميان في العراؽ بزيارة مرٌد الرؤكس )

صحابو كأىؿ بيتو أيعيدت لدفنيا مع األجساد بعد أمف قيتؿ معو مف بعض  كرؤكس
                     (ِّ)رى يزيد كطافكا بيا تباىيان بالنصأف أخذىا جيش بني أمية إل

ك خالؼ بيف الفقياء كالعمماء في استحباب زيارة االماـ مَّة إشكاؿ أىناؾ ثميس ف
زيارتو في ىذا الحسيف )ع( في يكـ األربعيف، كقد كردت ركايات تيؤكِّد عمى استحباب 

، السيما   عند ارتفاع النيار، اليـك

كمف الركايات التي كردت في التأكيد عمى استحباب زيارة سيد الشيداء )ع( في يـك 
 إذرم عميو أفضؿ الصالة كالسالـ، األربعيف، ما ركم عف مكالنا اإلماـ الحسف العسك

إذان، ليس مف إشكاؿو في أفَّ يكـ ،  (ِْ)ربعيف كاحدةن مف عالمات المؤمفجعؿ زيارة األ
ؿ في يكـ ثٌ ؿ سمة كأىَـّ شعار ينبغي أف ييماألربعيف ىك يـك الزيارة، كىذا ىك أكَّ 

 األربعيف. 

ب فيو أفَّ يكـ األربعيف ىك يـك يتأكد فيو استحباب الزيارة لسيد الشيداء مما ال ري
ماـ الصادؽ )ع( كفي ذلؾ يقكؿ اال )ع( كأفَّ زيارتو في ىذا اليـك مف عالئـ اإليماف

 (ِٓ)ب االماـ الحسيف )ع( كحب زيارتو" مف أراد اهلل بو الخير قذؼ في قمبو ح: "

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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كتعني الزيارة الكصمة كعرض الزائر نفسو عمى المزكر كالقياـ بيف يديو كاالنابو 
كالرجكع إليو بقمب خالص كعـز صادؽ ، كمف زار أخاه أم قصده ابتغاء كجو اهلل 

  (ِٔ)قاصديو كره كحؽ عمى اهلل اف يكـر زكره اكتعالى فيك ز 

 األربعينيتللزيارة  تطبيقاث الفكريت اهن ال-2

 
دامة التفٌكر، فإٌف التفٌكر أبك " :اإلماـ الحسيف عميو السالـقاؿ  أكصيكـ بتقكل اهلل، كا 

ام اف دكاـ التفكير ميزة الشعكب الحضارية ، كىي سمة  لمرقي  (ِٕ)"كٌؿ خيرو كأمو
 كالنبكغ ، فيي قرينة المتقي .

 لحياة ،حياء االسالـ كاستعادة القرآف الى اإ فالمداكمة عمى الزيارة االربعينية ىي
، لذا فيي  القضية حٌية في شعكر اإلنساف المسمـ عمى امتداد الزمفاالبقاء عمى ك 

 المرتبط بالتقكل كالخير .تشكؿ عالمة مف عالمات استعماؿ الفكر الحسيني 

كالقانكف الرصيف الذم ييدؼ إلى  ماـ الحسيف ىك تجسيد لمديف الكامؿفما قاـ بو اإل
سعاد المجتمع البشرم تحقيؽ التقدـ كاالزدىار في ظؿ حككمات عادلة كادارات إ

 حكيمة كرعاية تنطمؽ مف مبادئ االسالـ  في كؿ زماف كمكاف 

صالح دعكة متجددة في اإلفالزيارة االربعينية ىي احدل الشعائر الميمة التي تحمؿ 
افات الطكيمة مشيا كاالنتصار ، فالحب الذم يدفع المالييف عمى تحمؿ مشاؽ المس

لزيارة االماـ )ع( ما ىك اال اقتداء بنيج االماـ كفكره المتضمف بناء عمى االقداـ 
 مجتمع كدكلة عادلة 

 ،ال تعرؼ البشرية لو نظير لـ، كاستثنائيا حدثان عالميان  اليـك إف زيارة األربعيف أضحت
 م                                           كالمعنك  كال عمى عمى المستكل المادم



15 
 

فميس في األرض ما يشبو مشيد مالييف السائريف، مشيان عمى األقداـ، مستصحبيف 
معيـ األطفاؿ كالشيكخ كالنساء كالمرضى كذكم االحتياجات الخاصة، مسافة تتجاكز 

، ات االرىابية بتقمبات الجك كقساكتو كال يأبيكف لالعتداء كيمكمتران، ال يبالكف ََٔ
،كليتجسد فكر االماـ كىذا كمو في سبيؿ تجديد الحب كالكالء لإلسالـ كالعقيدة 

الحسيف في القكؿ الطيب كالعمؿ الصالح كاالخالؽ السامية كالدفاع عف المظمكـ 
اعدة المحتاج كرعاية اـ ، كمسفسده الحكٌ صرتو عمى حساب الظالـ كاصالح ما أكن

                       الى الناس  مف منظكر انساني    رامؿ كالنظر االيتاـ كاأل
 ريف                       حاضران في قمب كعقؿ ككجداف الزائكىذا ينبغي أف يككف 

   : استفيدكا مف في تكصية الى زكار االربعينية  يقكؿ المرجع الشيرازم )داـ ظمو(
كؿ كاحد منكـ، خالؿ األياـ التي  ىذه الزيارة االستثنائية استفادة استثنائية، ليحاكؿ

يقضييا في ىذه الزيارة، أف ييتـ بمحاسبة نفسو يكميان، كلك لدقائؽ معدكدة، مف أجؿ 
السالـ( ذلؾ. كخالؿ زيارتكـ لإلماـ الحسيف )عميو  ـإصالحيا، كما أكد األئمة )عميي

عمو السالـ( ادعكا اهلل )عز كجؿ( أف يفرج عف إخكانكـ الشيعة في كؿ مكاف، فم
                  (ِٖ)بذكركـ إلخكانكـ يستجاب دعاؤكـ كينظر اهلل )عز كجؿ( إليكـ

أف يعرفكا أف عمييـ أف يتحمكا بالصفات  فالحسينيي)داـ ظمو(: عمى الزكار  ضيؼكي
اإليمانية الفاضمة التالية، لتحقيؽ أدب الزيارة كنتائجيا المرجكة، كىي: اإلخالص هلل 

كالمشاركة في إنجاز األعماؿ الصالحة، االلتزاـ باألخالؽ السعي ك )عز كجؿ(، 
 (ِٗ)الحسنة

 عشكائيا سيككف لمفكر يخضع لـ إف ،ديني غير أـ  دينيا سكاء أكاف  السمكؾ الف
 فكرة السمكؾ أصؿ:  قيؿ لذا تذكر فائدة دكفب سدل كيذىب

 كمف اىـ التطبيقات المنيجية المستمدة مف فكر االماـ الحسيف ىي :
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ف زيارة عظيمة كالزيارة االربعينية تخفي كراءىا عقكؿ تنظيمية : إالبعد التنظيمي-ُ
كالرعاية الصحية  اخذت عمى عاتقيا ترتيب االفكاج كتكفير مستمزمات المأكنة

، كىذا يؤكد أف القائميف عمى ذلؾ متسمحكف بثقافة إسالمية حسينية ، حتى مافكاأل
حدل الزيارات االربعينية سارت كاتبة ، ففي إ أذىؿ العالـ صبحت تمؾ الزيارة حدثان أ

قداـ مع مجمكعة مف إلى كربالء الطاىرة مشيا عمى األ المانية مف النجؼ االشرؼ
إنو طريؽ ممتع كمبير كفريد ، أمراف في ىذا الطريؽ ال أجدىما " الزائريف فقالت فييا

ال تجد خصكمة  م مكاف آخر مف ىذا العالـ : االكؿ :ال احد يجكع ، كالثاني :في أ
 (َّ)ف اثنيف "بي

عالمي كركائي مفكر ىكك  بارا انطكفكال ننسى   عنو رؼعي   سكرم، كاكاديمي كا 
 كاسعة شيرة( المسيحي الفكر في الحسيف) كتابو ناؿ كقد البيت ىؿأ بسيرة اىتمامو

 كأفكار لمكاقؼ كتحميمو كربالء كاقعة حكؿ المغاير لطرحو جدالن  كأثار صدكره حيف
         عربية مسيحية نظر كجية مف )ع(الحسيف ماـاإل

 سكل ترل ال بينيـ فيما متحابكف ناسال " أف فقد قاؿ في حؽ الزيارة االربعينية،
 مره أ األربعيف زيارة" أف معتبران  ،"أخرل بعد سنة تزداد التي الجميمة كالخدمة اإلحساف

                           (ُّ)"كصفو عف اإلنساف يعجز

بالتأكيد ينبع مف الدكر الذم تمعبو الحكزات الدينية كمنظمات المجتمع المدني  كىذا
كاالعالـ الشيعي كالشباب الثابت عمى العقيدة الممبي لنداء االماـ الحسيف )ىؿ مف 

                                                             ناصر ينصرني ( .

 البعد الديني اك العقائدم-ِ

كذلؾ ألف كؿ القيـ تفقد أىميتيا  لإليماف أىمية خاصة في حياة المسمـ عمكمان، فإ
كذلؾ ألف اإليماف الحؽ ينظـ عالقة اإلنساف بربو  لـ يرافقيا أيماف صادؽ،إذا 
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فيي  كعالقة اإلنساف بنفسو باإلضافة إلى عالقة اإلنساف بأخيو اإلنساف كمجتمعو،
فمف خالؿ اإليماف يعطى  اإلنساف المسمـ،قيمة مالزمة لكؿ القيـ التي يحمميا 

التصكر الرشيد عف الخالؽ كالككف كاإلنساف كىك مصدر الحؽ كالعدؿ كاالستقامة 
 كالرشاد كغيرىا مف القيـ األخرل.

 

ف تنمية القيـ التربكية في الشخصية المسممة تعتمد عمى تككيف الكازع الذاتي في إ
اقب نفسو ير  ذا ضمير حي كاحساس مرىؼ، إذ يصبح اإلنساف كائنان  النفس البشرية،

فالكازع الديني كالباعث األخالقي المذاف  ف يحاسبو غيره.أكيحاسب نفسو قبؿ  بنفسو،
كؿ كاألكيد لسعادة يسيـ الديف في تثبيتيما في أعماؽ النفس البشرية ىما الضماف األ

بربو كنفسو  كتعد القيـ صماـ األماف الكفيمة بضبط عالقات الفرد و،ئالمجتمع كىنا
 .(ِّ)كمجتمعو

لذا فاإلنساف مطالب بكاجبات عدة تجاه الخالؽ يكفؿ أداءه ليا ببث الطمأنينة في 
ففائدتيا عائدة أساسان عمى الفرد الذم يؤدييا ألف  في الحياة، استقرارهنفسو كضماف 

كأىـ تمؾ الكاجبات  ال تنفعو طاعتيـ كال تضره معصيتيـ، اهلل غني عف عباده،
في اإليماف باهلل كمالئكتو ككتبو كرسمو كما أنزؿ مف حقائؽ كالطاعة المطمقة تتمخص 

لو كتدبر آياتو كشكره عمى نعمائو كالرضا بقضائو كالتككؿ عميو كعدـ اليأس مف 
كالعبادة ال تعني مجرد  ككذلؾ قيامو بالعبادات المنكطة بو، رحمتو كالمكت في سبيمو،

نما تشمؿ أيضان ما يقـك بو اإلنساف مف معامالت إ أداء الفرائض كالشعائر الدينية،
 كطريقة عبادة اهلل بالعمـ كالعمؿ كالخشية كقيـ كسمكؾ،

 

  بعاد االجتماعية في الزيارة االربعينية األ -ّ
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صارت اليـك اكبر التجمعات الدينية في جميع أصقاع العالـ بما أف الزيارة االربعينية 
كالقكميات إذ يمكف تمخيص تمؾ األبعاد بعدة نقاط كأكثرىا تنكعا مف حيث االنتماءات 

 أىميا:

تشكؿ الزيارة محفؿ ميـ كحاضف لجميع الحضارات الشرقية  : التالقح الفكرم:أكالن 
سكاء  التي تكفؿ لكؿ زائر اك صاحب مككب االطالع عمى ثقافات اخرل  كالغربية

 الدينية اك الفكرية تتحقؽ بفعؿ التعايش السممي بيف الفئات .

إف فكرة العمؿ التطكعي قد أسيمت في : اشاعة ركح التعاكف كالعمؿ الطكعي :  ثانيان 
، كالزيارة االربعينية بما تممكو مف شرعية بناء الكثير مف الدكؿ الحديثة كتقدميا

مستمدة مف خمفيتيا الدينية كالعاطفية كالفكرية تعد محفزا لمعمؿ الطكعي فقد بذؿ 
كؿ ذلؾ مف تطكعا كعف طيب خاطر كامكاال طائمة  جيكدا جبارة الشباب كالشيبة

   اجؿ خدمة الزائريف كخدمة المذىب .

الى جانب العمؿ الطكعي نجد التكافؿ االجتماعي    : التكافؿ االجتماعي :ثالثان 
كىي خصمة اخالقية كانسانية تحتكم الكـر   بالعطاء المادم كالمعنكم   المتمثؿ

 كالتعالي .كااليثار كنبذ ركح االنانية 

: عدـ التمييز بيف االدياف كالجنسيات كاالشكاؿ، فالحشكد المميكنية تضـ العديد ان رابع
مف الجنسيات كاالدياف كالقكميات تسير كميا الى كربالء المقدسة بكؿ ما فييـ مف 

ثكرة االماـ الحسيف ايماف كحب مف غير اف نجد أم تمييز عنصرم كىذا ما جسدتو 
 مف فكر انساني كاخالقي 

 

 

 



19 
 

 

 

  
 اخلامتت  

بعد اإلنتياء مف مضمكف الدراسة التي تكفمت الحديث عف الزيارة االربعينية كاىـ 
، فادتيا مف فكر االماـ الحسيف )ع(المضاميف الفكرية التي تميزت بيا الزيارة كمدل ا

 أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا كىي: البد أف نكجز

إف المقصكد بالزيارة االربعينية ىك اليكـ الذم عاد فيو الرأس إلى الجسد كىك   -ُ
اليـك الذم شيد أكؿ زيارة لإلماـ مف قبؿ جابر االنصارم الذم التقى فيو 

 اإلماـ السجاد كسبايا اإلماـ  كالذم يكافؽ العشركف مف صفر .

سيف )ع( يعد فكرا جياديا كانسانيا ليس لو كقت أك مكاف إف فكر اإلماـ الح-2
 محدديف كىذا ما تجسد في سمككيات محبي االماـ كزكاره 

جمعاء ليس الشيعية لعقيدة أإلنسانية ف الفكر الحسيني ترؾ بصماتو في ا-3
 سره فحسب ففكر االماـ الحسيف  يعد مصدر مف مصادر الثقافة لمعالـ بأ

في المنيج التطبيقي لمزيارة كاضحة  اترؾ أثار  )ع(  الحسيف فكر االماـف إ-4
سكاء عمى مستكل التنظيـ اـ عمى مستكل الكالء لمعقيدة اـ عمى االربعينية 

صبح باإلمكاف اف نعد مبادئ االنسانية كاالخالقية حتى أمستكل التسمح بال
 الزيارة االربعينية مشيدا ثقافيا يرتقي لمعالمية .

ىـ المضاميف الفكرية لإلماـ الحسيف كالمتمثمة ية أجسدت الزيارة االربعين -ٓ
بالتضحية كالصير في سبيؿ الحؽ فضال عف االخالؽ االسالمية المتمثمة 

 الى جانب تأدية بالعفة كالكـر كالعدالة كمساعدة المحتاج كنبذ العنصرية 
 .الفركض كالكاجبات االساسية لممسمـ 
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 :فكانت كاالتيالتكصيات اما اىـ 

اال أنيا تفتقد  االربعينية مف مضاميف فكرية ميمة الرغـ مما تضمنو الزيارةعمى 
لمكثير السيما إذا اعتبرناىا مناسبة ليا أىداؼ غير محدكدة ، تتعدل األىداؼ الدينية 

 تشمؿ فئات المجتمع لذا نكصي باالتي : التيىداؼ الثقافية كاالجتماعية إلى األ

التي تتكافد لمزيارة االربعينية نكصي بالتركيز عمى انطالقا مف االعداد الكبيرة -ُ
الدينية  ـالفئات الشبابية كذلؾ باحتكائيـ كالشد عمييـ كتعريفيـ بمسؤكلياتي

كاالجتماعية كذلؾ مف خالؿ تثقيفيـ عمى المعنى الحقيقي لمعقيدة الراسخة .فضال 
لؾ مف خالؿ عف تحفيزىـ كتحريؾ طاقاتيـ الفكرية مف اجؿ االرتقاء بمجتمعيـ كذ

 منطمقيف مف فكر سيد شيداء اىؿ الجنة  لإلصالحكصكال االبداع كاالنتاج 

لمعالـ اب بمساكئ الثقافات الكافدة استغالؿ اجكاء الزيارة االربعينية لتعريؼ الشب-ِ
 العربي المسمـ ، كتحفيزىـ عمى نبذىا كرفض كؿ ما ىك سمبي كمنحرؼ .

لتكجيو الشباب كتكعيتيـ  الحسينيةافة اعداد خطيبات كخطباء متسمحيف بالثق-ّ
 الحؽ  إلسالميـ

تفعيؿ دكر الكرش كالندكات كالمؤتمرات كالعركض الفنية في احياء كترسيخ القيـ -ْ
 االنسانية مف غفمتيا ،  إليقاظكاالىداؼ الحسينية كاثبات اف الثكرة الحسينية ىي ثكرة 
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 اذلىاهش

                                                           
 ُِٖٗ، ِبيركت ، ط –الشييد كالثكرة ، ىادم المدرسي، مؤسسة االعمى لممطبكعات   (ُ)
مصر –تأريخ الرسؿ كالممكؾ، الطبرم تحقيؽ، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ ينظر:  (ِ)
تحقيؽ، خميؿ مأمكف شيحا، دار كينظر: الكامؿ في التاريخ ، ابف االثير . َّْ/ٓ، ُُٔٗ: 

 َِٓ/ّـ ، َََِبيركت ،  –المعرفة 
بيػػػػركت  -مناقػػػػب آؿ أبػػػػي طالػػػػب الفتػػػػكح، ابػػػػف أعػػػػثـ ، تحقيػػػػؽ، عمػػػػي شػػػػيرم، دار األضػػػػكاء  (ّ)
  ٖٗ/ ْقػػػػػػـ ، د.ت،  –، ابػػػػػػف شػػػػػػير اشػػػػػػكب ، مؤسسػػػػػػة انتشػػػػػػارات عالمػػػػػػة   ِّ/ٓـ ، ُُٗٗ،
ترجمػػة اإلمػػاـ الحسػػيف)ع(، ابػػف عسػػاكر ،تحقيػػؽ، محمػػد بػػاقر المحمػػكدم، مجمػػع إحيػػاء الثقافػػة ،

 ُّٖاإلسالمية، د.ت :
(ْ)  www.saffar.org      
 ُّالشييد كالثكرة ، ىادم المدرسي :  (ٓ)
المنظمة العربية لمتربية كالثقافة العرب: المعجـ العربي االساسي،  جماعة مف الكبار المغكييف  (ٔ)

 .ْٕٗ :ت كالعمكـ، ب.
 ُِٗـ :ُِٗٗالعـ لممالييف ، ، دار  الرائد /معجـ لغكم عصرم ،جبراف مسعكد  (ٕ)
 ُٔٓ ـ :ُِٖٗالمعجـ الفمسفي ، جميؿ صميبا ، دار الكتاب المبناني ،   (ٖ)
مكتبة االنجمك المصرية،  الحديثة، دائرة المعارؼ القامكس السياسي ،احمد عطية اهلل ،  (ٗ)

 ّْٕـ  :ُِٓٗالقاىرة ،
، بكدليف ركزنتاؿ ،المكسكعة الفمسفية،  (َُ)  ُٖٓٗبيركت ،  -، دار الطميعةّطتر: يكسؼ كـر
:ِّّ 
 ِّّ:المكسكعة الفمسفية   (ُُ)
 ُْٔق :  ُِْٗ رية /المكتبة الحيد، محمد الينداكم ، الحسيني   قراءة في الخطاب   (ُِ)
(ُّ) http://almodarresi.com/notes/a3084lbc.htm  
ـٌ المقٌدسة،  ، الكاتب المسيحي أنطكاف باراالحسيف في الفكر المسيحي (ُْ)  .مكتبة فدؾ ػ ق

  ٖٗ: .ـ ََِٓالثانية  ، :الطبعة
 ُْٖ: الحسيني  قراءة في الخطاب (ُٓ)
 َٗالحسيف في الفكر المسيحي : - (ُٔ)

http://www.saffar.org/
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 ْٗالحسيف في الفكر المسيحي:  (ُٕ)
 َُٓ: الحسيني  قراءة في الخطاب (ُٖ)
 ُْٔـ. ف :  (ُٗ)
  .ِّٗ/ٖٗ،بيركت ، د.ت : ، العالمة محمد باقر المجمسيبحار األنكار  (َِ)

كسائؿ الشيعة الى تحصيؿ مسائؿ الشريعة ، محمد بف الحسف الحر العاممي ، تحقيؽ :    (ُِ)
 .484 / 44ايران ،د.ت :  مؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ إلحياء ،

صححو كاشرؼ عميو :حسيف مصباح المتيجد لمشيخ ابي جعفر بف الحسف الطكسي ،  (ِِ)
 ٕٖٕـ : ُٖٗٗ، مؤسسة األعممي  لمطباعة ،  األعممي

 ٕٖٕـ. ف :  (ِّ)
 ْٖٓ/ُكسائؿ الشيعة   (ِْ)
، لمشيخ ابي القاسـ جعفر بـ محمد بف قكلكيو القمي ، تحقيؽ نشر الفقاىة  كامؿ الزيارات  (ِٓ)

 ُِِ:د.ت 
، تحقيؽ قسـ احياء التراث ، مركز بحكث دار الحديث  ، ابف اسحاؽ الكمبيني الزازمالكافي   (ِٔ)

 ُٕٗ/ِ:د.ت 
(ِٕ) www.alshirazi.com  
،اإلماـ السيد محمد الحسيني الشيرازم، مؤسسة السيدة زينب )ع(  الحسيف مصباح اليدل (ِٖ)

 .ُٗد.ت : 
الشيرازم إعداد كنشر مركز اإلماـ الشيرازم لمبحكث كالدراسات ثقافة عاشكراء في فكر اإلماـ  (ِٗ)

 .ُِـ صََِِ/ ُدمشؽ ط –بيركت 
(َّ) annabaa.org/arabic/ashuraa    
 المصدر السابؽ (ُّ)
مستكل االعتقاد لمنظكمة القيـ التربكية اإلسالمية كدرجة ممارستيا لدل طالبات الجامعات  (ِّ)

 األردف، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة اليرمكؾ،تياني الفريحات ، الحككمية في األردف، 
 ِـ :  ُٖٗٗ
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