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الملخ�ض
إن اإلسالم هو نظاما تربويًا خاصًا  يصيغ من خالله شخصية اإلنسان ويقَوم مساره يف احلياة بام   ينسجم 
مع تعاليم الدين وحيقق غاياته يف  نفسه ويف املجتمع، فالنظام الذي اتبعه أهل البيت يتوزع رواياهتم عىل 
عدة مسارات، فأحيانًا توجه رواياهتم اإلنسان املؤمن بشكل مبارش باجتاه  اخلري واإلصالح والصواب، وحينًا 
آخر يتم اإلصالح من خالل خلق األنموذج يف املجتمع وجتسيد املبادئ والقيم علميًا عىل أرض الواقع، فرياها 
الناس فيتأسون هبا، كام فعل املعصوم وتعامله مع الناس، ففعله حجة يستنبط منه األحكام ويعرف منه الفضائل. 
"إيَن تاركٌ فيكم الثقلني ما إن تَسكتم هبام لن تضَلوا بعدي: كتاب اهلل وعثريت أهَل بيتي، لن يفرتقا حتى يردا عيَل 

 .احلوض" فكيف إذا كان األنموذج هو سيد الشهداء

الكلامت املفتاحية: زيارة االربعني، التنمية، فكر الشباب، الرتبية الدينية.

 The role of the forty-day visit in developing the intellect of youth and

educating them religiously

Researcher Enas Sherry
Lebanon Republic

Abstract

Islam is a special educational system through which the person’s personality is shaped and 
his path in life is straightened in line with the teachings of religion and achieves his goals in 
himself and in society. And at another time. reform is accomplished by creating a model in 
society and scientifically embodying principles and values   on the ground. so people see them 
and take comfort in them. just as the infallible did and his dealings with people. so his action is 
an argument from which he derives rulings and learns from him the virtues. ”I forsake the two 
burdens in you. As soon as you cling to them. you will not go astray after me: the book of God 
and my stumbling block are my household. They will not be separated until they are returned 
to the basin.“

Key words: Arbaeen Visit, Development, Youth Thought, Religious Education.
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المقدمة

يتمثل  إجتامعيًا  ُبعدًا  األربعينية  الزيارة  شكلت 
اخلالدة، وأصبحت من   اإلمام احلسني ثورة  يف 
كانت  فقد  احلامسية.  جوانبها  بكل  الشيعة  شعائر 
الزيارة قدياًم تقترص عىل جمموعة من العلامء والوجهاء 
يف النجف األرشف، ولقد تعرض أولئك للمنع ويف 
التسعينيات أصبحت شبه معدومة حتى زوال صدام 
داخل  من  سواًء  مهاًم  منحى  أخذت  حيث  حسني، 

العراق وخارجه.

هذه املسرية تتجدد يف كل عام وُتولد من جديد. 
هذه الظاهرة بكل أبعادها مل تعد حمصورة عىل جمموعة 
متدينة، بل أصبحت كل الطبقات واإلجتاهات تسري 
نحو كربالء التي تثل يف جوهرها عالقة وطيدة بني 
أتباع اإلمام احلسني. فهذا الصوت الذي يكرر 
كل عام أبدا واهلل ما ننسى حسينًا هو إحياء قبلة الثوار 
وأبا األحرار وسيد الشهداء اإلمام احلسني، هذه 
الذكرى حارضة بكل مأسيها وعىل مر السنني يتجدد 
 احلسني عشاق  قلوب  يف  الكربالئي  العبق 
اإلمام  ولكن  املفجعة  الذكريات  وتتجدد  وحمبيه، 
والصالبة.  واهلــمــة  بالفخر  طــرزهــا   احلسني
ليصبح هنج احلق ودافع احلامس والوثوب والعزائم 
واألمل والتفاين ال إىل اإلستسالم واخلضوع واحلزن 
مدرسة  هو  الذلة«  منا  هيهات  »فهيهات  واألســى 

البطولة والصمود والكرامة والشجاعة.

فإحياء  يموت  ال  الذي  التاريخ  هذا   احلسني
هذه الذكرى األربعينية إحياء للنهضة احلسينية بكل 

 مفرداهتا، وجتديد الذكرى لوفاء اإلمام احلسني
زاهر  ملستقبل  وعطاء  ثورة  هي   ،البيت وآلل 
مواجهة  يف  القوة  هي  والثائرين،  املكافحني  بأيدي 
هي  األمــة،  حياة  تلف  التي  الكربى  التحديات 
املوالني  قلوب  يف  تنطفىء  ال  التي  احلسينية  الشعلة 
واملحبني والعاشقني املتجددة يف كل عام هي الطريق 
املمهد لألخذ بالثأر والنيل من الظلمة والوقوف مع 

.صاحب العرص

الف�شل الأول: 

الزيارة الأربعينية وتعريفها

  قبل البدء بالتعريف عىل زيارة اإلمام احلسني
لثقافة  كيفية صياغتها  العامة، وعىل  وعىل مضامينها 
نتعرف  أن  املفيد  من  وسلوكه،  وعقيدته  اإلنسان 
به  تتاز  وما  اإلسالم،  يف  ودورها  الزيارة  معنى  إىل 
املعتقدات  بعض  عند  تــارس  التي  الطقوس  من 
الرتبية  إىل  الفهم  هذا  خالل  من  لندخل  واألديــان. 

احلسينية وأثارها عىل تنمية الشباب.

اأ. نظرة عامة في الزيارة:
العبادي  العمل  من  نحٌو  هي  اإلسالم  يف  الزيارة 
وتعاىل،  سبحانه  ربه  وجه  ابتغاء  املسلم  يؤديه  الذي 
القيام  خالل  من  اليه،  والتقرب  مرضاته  وطلب 
بأدائها  جالله،  جل  اهلل  يريده  الذي  الوجه  عىل  هبا 
بمضموهنا وهدفها وغايتها بذكر اهلل سبحانه وتعاىل 

وإحياء القلب.

اهلل  إىل  أمــره  حمتسبًا   بحقه عارفًا  يــزور  أن 
أيب  فعن  له  وشوقًا  حبًا  يزوره  وأن  وتعاىل،  سبحانه 
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أتى قرب اإلمام احلسني تشوقًا  عبداهلل »من 
إليه كتبه اهلل من اآلمنني يوم القيامة«)1(.

التقوى،  عن  بزيارة  بالقيام  اإللتزام  يصدر  وأن 
ال عن أسباب شخصية، ومربرات حمكومة بنزعات 
اهلوى، ورغبة حتيد عن التزام خط اإلستقامة اإليامنية.

بطريقة  وجه  أفضل  عىل  التكليف  بــأداء  القيام 
حمرتمة ومأدبة يف املامرسة. 

يكون  بحيث  اهلل،  بعباد  بعالقته  ُخُلقُه  حُيَسن  أن 
لإلمام  ــوالء  ال تأثري  حسن  وعــالمــات  ــل  دالئ من 
عالقتهم  وحسن  الــزوار،  أخالق  يف   ،احلسني

بالناس.

واصاًل  يكون  وأن  وصدق،  بإخالص  يتقدم  أن 
واملوالني.  والناس  املالئكة  من  اهلل  خلق  بكل  نفسه 
الصدق واإلخالص يف قوله، فال  ينعكس هذا  وأن 
 احلسني اإلمــام  بسرية  يتعلق  بام  خاصة  حيدث 
وتثبت من  الصدق  فيه إخالص يف  بام  إال  وقضيته، 
حتقيق رضا األئمة األطهار وخاصة منهم إمام 

.العرص احلجة

 ب. المعنى اللغوي والإ�شطالحي للزيارة:

1. لغويًا:

الزيارة من الَزور، والَزوُر، أعىل الصدر.

أو  بصدري...  أي  بَزوري،  تلقيته  فالنًا:  وزرت 
قصدُت َزوره، أي صدره.

يزوره زورًا، وزيارًة، وزارًة: عاده.. وزار  وزاره 
فالٌن فالنًا: مال إليه.

والزورة: املرة الواحدة.

ورجل زائر، وإمرأة زائرة، من قوم ُزور، وزوار، 
وزور. واألخرية إسم للجمع.

وقوٌم  زور،  رجل  يقال:  يزورك،  الذي  والَزور: 
زور، وإمراة زور، ونساُء زور، يكون الواحد واجلمع 

واملؤنث واملذكر بلفظ واحد ألنه مصدر...

وقد تزاوروا: زار بعضهم بعضهم.

وإكرام  الزائر،  وإكرام  الزائر،  كرامة  والتزوير: 
املزور للزائر.. يقال زَوروا فالنًا: أي أكرموه...وقد 

زَور القوم صاحبهم تزويرًا، إذا أحسنوا إليه.

واستزاره: سأله أن يزوره.

عن  يبحث  عندما  هبــا  ــراد  وُيـ ــارة  ــزي ال وتطلق 
حكمها، زيارة القبور غالبًا.

2. إصطالحًا:

إصطالحًا   احلسني اإلمــام  زيــارة  أصبحت 
املفردات  من  جمموعة  به  ويقصد  األلسن  عىل  يردد 
تعاىل،  اهلل  وجــه  هبا  يقصد  التي  الربانية  العبادية 
فعندما يزور الناس بعضهم البعض يقصد بذلك أن 
زيارة  لكن  منزله،  اآلخر يف  عند  أحدهم حَل ضيفًا 
اإلمام احلسني يقصد هبا معنى آخر أال وهو شَد 
الرحال إىل بقعته الطاهرة إىل كربالء املقدسة، حيث 
موضع  أي  طهارة،  الشامخ  وحرمه  الرشيف  القرب 
إستشهاده، ليقوم الزائر بأعامل الزيارة العبادية، 
أهل  عن  ــواردة  الـ الــزيــارات  نصوص  يتلو  حيث 
قراءة  أو  عليه،  كالسالم  املقام،  هذا  يف   البيت

الزيارة عن بعد....
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والدعاء  السالم  الــزيــارة:  مفردات  أهــم  ومــن 
والتوسل والصالة. 

أوالً: السالم الذي هو نقيض احلرب وهو دعاء 
خياطب به اإلمام كإقرار إمامه وشهادة بني يديه. 
يقال: »السالم عليك يا أبا عبداهلل، السالم عليك يا 

بن رسول اهلل، لعن اهلل من قتلك...«.

ــام  اإلم ــأن  ب وإقـــرار  مــوقــف،  إعــالن  فالسالم 
األنبياء  ومن  اهلل  من  للسالم  مستحق   احلسني
نص  يف  ورد  كام  املؤمنني  ومن  واملالئكة  واملرسلني 
وأنبيائه  املقربني  اهلل وسالُم مالئكته  الزيارة: »سالُم 
اهلل  ورمحــُة  موايل  وابن  موالي  يا  عليك  املرسلني، 

وبركاُتُه«.

ليثبت   اإلمام عىل  السالم  يلقي  الزائر  فإن 
بعد موته  أنه  بل  اإليامن، ويعلن هذا اإلحرتام،  هذا 

يكون أبلغ باعتباره اآلخرة هي دار السالم.

ثانيًا: الدعاء هو سالح املؤمن وعمود الدين ونور 
اهلل  إىل  اإلنسان  يبتهل  أن  وهو  واألرض  الساموات 
بالسؤال رغبة فيام عنده من اخلري)2(. فهو سالح املؤمن 
لنيل رضا اهلل وقضاء حوائجه ﴿َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِن 
ْسَتِجْب لَُكْم﴾)3( ويكون الدعاء أفضل وأرسع من 

َ
أ

وقد  خمصوصة،  أماكن  يف  كان  إذا  اإلستجابة  حيث 
ْن تُرَْفَع َوُيْذَكَر فِيَها 

َ
ُ أ ذَِن اللَّ

َ
قال تعاىل: ﴿ِف ُبُيوٍت أ

َواْلَصاِل﴾)4( وموضع  بِالُْغُدّوِ  فِيَها  َلُ  يَُسّبُِح  اْسُمُه 
مطَهر.  طاهر  طهر  من  طاهرة  بقعة  الرشيف  القرب 
وقد ورد عن أيب عبد اهلل »إن ملوضع قرب اإلمام 
احلسني حرمة معلومة، من عرفها واستجار هبا 

أجري...وموضع قربه منذ يوم دفن روضة من رياض 
اجلنة، ومنه معراج يعرج فيه بأعامل زَواره إىل السامء، 
فليس ملك وال نبي يف الساموات. إال وهم يسألون 
 ،اإلمــام احلسني قرب  زيــارة  يــأذن هلم يف  أن  اهلل 

ففوٌج ينزل وفوٌج يعرج«)5(.

ثالثًا: التوسل ومن خصوصيات الزيارة أن يتخذ 
الدعاء  إلستجابة  تعاىل  اهلل  إىل  وسيلة   اإلمام
حيث   اهلل رسول  عنه  قال  كام  األمة  شفيع  كونه 
َوابَْتُغوا   َ الّلَ اّتَُقوا  آَمُنوا  اّلَِذيَن  َها  ّيُ

َ
أ تعاىل:﴿يَا  قال 

إِلَيْهِ الْوَِسيلََة﴾)6(.
رابعًا: الصالة هي أن يصيل الزائر يف حرم اإلمام 
املفروضة  الصالة  إما  العاملني،  رب  هلل   احلسني
 باعتبار قرب اإلمام احلسني النافلة،  الصالة  وإما 
وقد  احلسنات  تتضاعف  حيث  اهلل،  بيوت  من  بيت 
 أبوعبد اهلل أنه قال: قال  ورد عن جابر اجلعَفي 
اإلمام  قرب  زيارة  يف  طويل-  حديث  يف  للمفَضل- 
احلسني: ثَم تيض إىل صالتك ولك بكل ركعة 
واعتمر  حَجة  ألف  حَج  من  كثواب  عنده  ركعتها 
ألف ُعمرة وأعتق ألف رقبة، وكأَنام وقف يف سبيل 

اهلل ألف مَرة مع نبَي ُمرسل«. 

وأيضًا عن أيب عبد اهلل قال: »من صىَل خلفه 
وعليه  يلقاه  يوم  اهلل  لقي  اهلل  هبا  يريد  واحدة  صالة 
من النور ما يغشى له كل يشء يراه واهلل يكرم زواره 

ويمنع عنهم النار أن تنال منهم«.
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الف�شل الثاني: 

الزيارة الأربعينية اإنطالقة تحول ل�شباب 

اليوم نحو التغيير

اأ.الآثار التربوية لزيارة الأربعين:

البد لنا من تعريف الرتبية قبل الدخول باحلديث 
وإنعكاسها    األربعينية  للزيارة  الرتبوية  اآلثــار  عن 

عىل الشباب:

اللغة . 1 ملعاجم  العودة  خالل  من  الرتبية:  تعريف 
العربية)7( نجد أن كلمة الرتبيـة هلـا ثالثـة أصول 

لغوية هي: 
- األول:ربا، يربو، ربوا، بمعنى زاد ونام، نميته.

- الثاين: ربى، يريب، بمعنى نشأ وترعرع. 
أمره  وتوىل  أصلحه  بمعنى  يرب،  رب،  الثالث:   -

وساسه وقام عليه.

 Education ويف اللغة الالتينية استخدمت الرتبية
وللداللة  احليوانـات،  أو  النبـات  تربية  عىل  للداللة 
هذه  بني  تفريق  دونــام  البرش  وهتذيب  الطعام  عىل 

األحوال مجيعًا)8(.

اآلثار الرتبوية للزيارة األربعينية: إن اإلسالم هو . 2
شخصية  خالله  من  يصيغ  خاصًا  تربويًا  نظامًا 
ينسجم  بام  احلياة  يف  مساره  ويقَوم  اإلنسان 
ويف  نفسه  يف   غاياته  وحيقق  الدين  تعاليم  مع 
 البيت أهل  اتبعه  الذي  فالنظام  املجتمع، 
يتوزع رواياهتم عىل عدة مسارات، فأحيانًا توجه 
باجتاه   مبارش  بشكل  املؤمن  اإلنسان  رواياهتم 
يتم  آخر  وحينًا  والصواب،  واإلصالح  اخلري 

اإلصالح من خالل خلق األنموذج يف املجتمع 
وجتسيد املبادئ والقيم علميًا عىل أرض الواقع، 
املعصوم  فعل  كام  هبا،  فيتأسون  الناس  فرياها 
منه  يستنبط  حجة  ففعله  الناس،  مع  وتعامله 

األحكام ويعرف منه الفضائل.

ممارسة  خــالل  من  الشخصية  صياغة  تتم  كام 
من  وغريها  والدعاء  والصوم  كالصالة  العبادات 
العبادات. إال أنه ال يكفي القيام هبا وأن نقول » أشهد 
أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدًا رسول اهلل، وأشهد 
حق«  القيامة  وأن  حق،  البعث  وأن  حق،  املوت  أن 
فلصياغة الشخصية اإلسالم ال يطلب أن ننطق هذه 
الكلامت أو أن نؤمن هبذه الكلامت يف عقولنا، أو أن 
نامرس الصوم والصالة والعبادات دون حمتوى. بل 
يريد أن يدخل اإلنسان هذه الكلامت اىل قلبه وروحه 
وبالتايل  العبادات  بمضمون  واإللتزام  نفسه  وأعامق 
يعيش ويتكلم ويقول ويفعل وحيارب ويسامل ويوايل 
هذه  أساس  عىل  ويبغض  وحيب  ويترصف  ويعادي 
اإللتزام  ألن  اإليامن  وهذا  املعتقدات  وهذه  املفاهيم 
النفس ويصيغ الشخصية ويؤثر  هبا من شأنه هيذب 

فيها تأثريًا إجيابيًا من خالل املضامني التي حتتوهيا.

 البيت أهل  طريق  وسلوك  العبادات  فنظام 
املستويات.  أرقى  إىل  اإلنسان  يرفع  تربوي  نظام  هو 
التي  العبادية  املامرسات  من  األربعينية  والــزيــارة 
عىل  حتتوي  فهي  الرتبوي.  النهج  هذا  ضمن  تندرج 
الصلة  وهي  والصالة،  والتوسل  والدعاء  السالم 
بني الزائر وإمامه، كام أن هناك إنسجام كامل للزيارة 
 ،النبي تعاليم  سائر  ومع  الكريم  القرآن  أفق  مع 
وأهل بيته، فهم عندما وجهوا الناس إىل القيام 
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اخلري  قيم  إىل  يوجهون  فإنام  عليها  وحثهم  بالزيارة 
واإلصالح وخري دليل ما نراه من ممارسات يقوم هبا 
حمبو آل البيت يف كل عام بتجديد البيعة والعهد 
وتنظيم  حتفيز  من  األربعينية  يف   احلسني لإلمام 

الناس للزيارة....

عىل . 3 األربعينية  للزيارة  الرتبوية  اآلثار  انعكاس 
هنج   احلسني اإلمام  مسرية  تعترب  الشباب: 
أخالقي وسلوكي ورؤية نحو اإلصالح والتنمية 
وهتذيب الفرد، ألن أصل الثورة قامت من أجل 
اهلجمة  اىل  تعرضت  التي  األمة  يف  اإلصالح 
الرشسة من قبل يزيد الذي كان شعاره إنحراف 
الناس وخروجهم عن القيم األخالقية والدينية.

الفرد  بني  وصلة  تربوي  هنج  األربعينية  فالزيارة 
الفرد  إصالح  يف  ثَر  مصدرًا  وتشكل   ،واإلمام
اخلري  قيم  ونحو  وتعاليمه،  الدين  نحو  توجيهه  ويف 
وخــريه.  للفرد  صــالح  من  ذلــك  يف  ملا  والــصــالح 
الدين وليس بديل عنه بل هي حافز  وهي جزء من 
للدخول يف الدين، فمن خالل تواجد الشاب الزائر 
الطاهر  حرمه  ويف   احلسني ــام  اإلم حــرضة  يف 
وبقعته املرشفة، يؤدي ذلك اىل التقرب من اهلل ونيل 
التوبة  نحو  الشاب  بذلك  لتدفع  واإلستغفار  رضاه 
ومراقبة  باجلوارح  اإللتزام  إىل  وتشويقه  النصوحة، 
والرصاط  القويم  النهج  عن  تنحرف  لكيال  النفس 

املستقيم. 

بلطفها  فتأخذه  الــزيــارة  أجـــواء  يدخل  حيث 
الزيارة  آلداب  التوجيه  وكذلك  صالحه،  نحو 
نفسه  لصالح  هبا،  والتزامه  حتفيزه  يف  يساهم  بدوره 
التي  واألنشطة  الفعاليات  ذلك  يف  بام  وهداهيتها، 

.حتيي فيها الشعائر وأمر أهل البيت

فالزيارة تساهم بتحمل املسؤولية واإلنتامء إىل خط 
اإلمام احلسني املتواصل إىل يوم القيامة. وكذلك 
بالثأر.  البرش يف األخذ  بتحمل مسؤولية عاملية لكل 
ومستمر،  قائم   البيت أهل  نرصة  يف  فالتحدي 
والعداء هلم بأشكاله املختلفة كذلك مستمر إىل يوم 
لذلك  اإلستعداد  يبدي  الزائر  ذلك  وعىل  القيامة، 
التحدي وكام جاء يف الزيارة: »فليت أين معكم فأفوز 

فوزًا عظياًم«.

وقــد جــاء يف دعــاء إحــدى الــزيــارات »ضمنت 
اهلل  رُسول  ابن  يا  وثأرك،  عليها دمك  األرُض ومن 
صىل اهلل عليك. أشهد أن لك من اهلل ما وعدك من 
يف  الصادق  الوعد  اهلل  من  لك  وأن  والفتح،  النرص 
أن من  أشهد  إياك،  اهلل  أعدائك، وتام موعد  هالك 

تبعك الصادقون«. 

السلوك  وإتــبــاع   البيت بــآل  اإلقــتــداء  إن 
الصحيح والنهج القويم، فمن كان يرجو اهلل وسبيل 
لنفسه،  مربيًا  األسوة  قانون  من  يتخذ  أن  فعليه  اهلل 
ْسَوةٌ 

ُ
ِ أ فقد قال تعاىل: ﴿لََقْد اَكَن لَُكْم ِف رَُسوِل اللَّ

اْلَِخَر﴾ واإلمام  َواْلَوَْم   َ يَرُْجو اللَّ اَكَن  لَِمْن  َحَسَنٌة 
احلسني قد قال: »ولكم يَف أسوة«، أي أن يعيش 
اإلنسان كام عاشوا مستجيبًا لتعاليمهم وارشاداهتم، 
فقد جاء يف زيارة اإلمام احلسني » اللُهَم اجعل 
وآل  حُمَمد  ممات  وممايت  حُمَمد،  وآل  حُمَمد  حميا  حمياي 

.»حُمَمد

البيت عليه أن ينعكس  فاملؤمن املحب آلل 
اتباعه هلذا النهج يف معاملته مع أهله وسائر الناس، 
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املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  عىل  حيرص  وأن 
العطرة  السرية  هبذه  يقتدي  لكي  األمــة،  وإصــالح 

ويمتثلها يف حياته. 

ملا  اإلقتداء  يف  الدروس  الشباب  تعطي  فالزيارة 
تعلمنا  »...إهنــا  التأمل،  تستدعي  عبارات  من  فيها 
بإقامة  ربه،  طاعة  يف  الشهيد  بالسبط  نقتدي  كيف 
باملعروف  ــر  األم وهكذا  الــزكــاة،  وإيــتــاء  الصالة 
والنهي عن املنكر، وكيف نستقيم عىل الطريق حتى 

املوت«)9(.

لتحقيق  للشباب  الصاحلة  األرضــيــة  توفر  كام 
أهداف ومقاصد النهضة احلسينية، ملا هلا من تأثريات 
اإلنساين وكسبهم أعىل  الوجدان  إستثنائية يف جتيش 
األربعينية  الــزيــارة  تشكل  حيث  الثقافة  ــات  درج
بنبع  تدهم  فهي  للشباب،  العقائدي  الثقايف  الرافد 
كل  ففي  سنوي،  نحو  عىل  اجلامعية  الثقافية  األفكار 
أجواء  املسلم  الشباب  يعيش  التوقيت  نفس  يف  سنة 
الزيارة اخلالدة، ويستمدون منها ثقافة إجيابية السيام 
اإلنسانية  مساراهتم  تدعم  التي  األفكار  جمــال  يف 
طاقاهتم  حتريك  عىل  تعمل  كام  احلياة.  يف  السليمة 
مضاعفة  حيوية  منحهم  ثم  ومن  أفكارهم،  وتثوير 
جتعلهم أكثر أمال باحلياة وأكثر تشبتًا بالتطور والتقدم 
كربالء  أرض  تشهده  ما  وهذا  واإلبتكار.  واإلنتاج 
تفعيل  عىل  تعمل  التي  الغفرية  اجلموع  من  عام  كل 

كل الفعاليات الفكرية والثقافية واخلدمية املتعددة.

فهي التي خَرجت أولئك الشبان الذين حيرتقون 
الظلم،  ضد  القتالية  اجلبهات  إىل  للذهاب  شوقًا 
ويطلبون الشهادة ويفخرون هبا. حيث تلعب الدور 

احلاسم يف حفظ حرية التعبري بجرأة، عن القناعات 
التي غرًيت معامل العديد من الدول. 

في  الأربعينية  الزيارة  وحي  من  ب.و�شائل 
تنمية ال�شباب:

دول  كافة  من  مليوين  حضور  من  نشاهده  ما 
العامل يف أرض كربالء ال حيدث يف دولة أخرى، لذا 
أجواء  توفر  من  احلدث  هذا  من  اإلستفادة  ينبغي 
التحفيز والتشويق وأجواء احلرية وحث الناس عىل 
املباركة،  الطاهرة  املقدسة  األرض  نحو  الرحال  شد 
التي  والفعاليات  باألنشطة  للقيام  الناس  وحتفيز 
وحث   .البيت أهل  وأمــر  الشعائر  فيها  حتيي 
الناس لدخول األرض املباركة بمختلف مستوياهتم 
وفئاهتم ومذاهبهم، دون تييز ليتأثرون بأثرها الذي 
حتدثه يف النفوس، ليزداد املؤمن إيامنًا وإلعطاء األمل 
أمل  قلوهبم  يف  حيدث  اهلل  لعل  املقرصين  نفوس  يف 

بربكة هذه الزيارة املباركة.

يف  الشباب  به  يقوم  الــذي  األبــرز  الــدور  ويقع   
نشاطًا  األكثر  كوهنم   احلسني اإلمــام  أربعينية 
وحيوية فالفئة الشابة رجاالً ونساًءا هم من ينشئون 
أجواء تتالءم مع هذه املناسبة ليدخل الزائر يف أجواء 
وإقامة  الشعارات  وممــارســات  حتفيز  من  الــزيــارة 
وتنظيم  اخلدمات  وتقديم  واللطميات  املجالس 
املسريات ومحاية الزوار...« ُقل ال أسألكم عليه أجرًا 

إال املودة يف الُقربى«)10(.

يف  احلسينية  الثقافة  ضخ  عىل  يعملون  الذين  هم 
إستثامر  عاتقهم  عىل  يقع  حيث  وأذهاهنم  عقوهلم 
عىل  الشباب  باقي  لتحفيز  األربعني  ــارة  زي أجــواء 
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اإلستفادة من الثقافة احلسينية من جوهر هذا الفكر، 
اإلستجابة  ــدم  وع اخلنوع  رفــض  جمــال  يف  السيام 
فعند  أشكاله،  بكل  اإلنــحــراف  ومقارعة  للظلم 
الشباب هبذا اخلط يستطيعون مواجهة خماطر  تسلح 
الثقافات الوافدة والتي تعمل بكل الوسائل والطرق 
والظلمة.  الطغاة  الرتويض لصالح  للرتويج ألفكار 
اهلل  حلرم  مستحاًل  جائرًا  سلطانًا  منكم  رأى  »من 
ناكثًا لعهد اهلل فلم يغري عليه بقول وال فعل كان حقًا 
فاملواكب التي جتوب  عىل اهلل أن يدخله مدخله«)11( 

الشوارع للعزاء إنام تواجه الظلم وتتحدى الظاملني.

الزيارة  أمهية  أدركــوا  والطغيان  اجلــور  وحكام 
وأثرها عىل الزائر يف التحفيز عىل الدخول يف الدين، 
املطَهر،  احلــرم  من  ــرتاب  اإلق من  الناس  ُمنع  هلــذا 
األمويون  فعل  كام  حرمته،  عىل  واإلعتداء  وهدمه، 
والعباسيون وطغاة العرص كصدام حسني يف اإلساءة 

إىل القرب الرشيف وإىل زواره.

 وما يسعى اليه الطغاة يف هذا العامل حلث الشباب 
شتى  باستخدام  املستقيم  النهج  هذا  عن  لإلنحراف 
للرتبية  مدرسة  كربالء  لكن  والوسائل.  الطرق 
لإلشعاع  ومصدرًا  واألحرار  للمجاهدين  ونرباسًا 
الباطل واندحر ولذا  بقيت وزهق  الديني والفكري 
لعنًة  نيا  الَدُ هذه  يف  »وأتبعوا  واجلبابرة  الطغاة  ذهب 

ويوم القيامة«)12(.

ج. زيارة الأربعين تجمهر �شبابي ح�شاري:

من يرى اجلامهري احلاشدة يف الزيارة يالحظ عمق 
يف  يعيش  اخلالد  الصوت  وهذا  وصاحبها،  املناسبة 
قدسية  جيهل  ملن  غريب  ترصف  إنه  الناس.  نفوس 

زيارة  ففي  ضمنها.  ومن  األرض  من  البقعة  هذه 
مثيل  ال  حضاري  شبايب  جتمهر  أكرب  نجد  األربعني 
التي حتصل لتميزه  له يف أي من التجمعات البرشية 
بصفات احلضارة والتعايش السلمي، حيث تتواجد 
تصادم  دون  احلسينية  املسرية  الشباب ضمن  ماليني 
وهذا  احلسيني.  والعشق  احلب  جيمعهم  نزاعات  أو 
يدل عىل إنسانية احلدث احلسيني بام حتمل اإلنسانية 
من معنى وعىل رأس معانيها دور الدين كونه امللهم 
 .احلسني اإلمام  جسدها  التي  اإلنسانية  للروح 
الكل مدعو للمشاركة يف هذه األرض املباركة دون 
العامل  بلدان  كافة  من  دين  أو  لون  أو  عرق  بني  تييز 
الفقري والغني والكبري والصغري املثقف واألُمي الكل 
حيث   احلسني اإلمــام  احلضارة  بصانع  يقتدي 
قال   النبي فعن  للخسارة  معنى  ال  الدائم  الربح 
رسول  ألتباع  فكيف  حسني«  من  وأنا  مني  »حسني 
دنيا  يف  يكون  الفوز  احلسني  مع  خيــرسوا،  أن  األمة 

واآلخرة.

التي  املتجدد  اإلسالمي  احلضاري  التجمهر  هذا 
واملتقدمة من حيث  احلديثة  أنواع احلضارة  فاق كل 
هذه  يف  اجلامهري  ختلفه  الذي  واملعنوي  املادي  اجلهد 
وأدب  دينية  معتقدات  من  األرض سواء  من  البقعة 
وفنون وعلوم وقوانني وعادات وتقاليد وآثار مادية 

غريها.

من  شعبًا  ختّص  ال  احلديث  العرص  يف  فاحلضارة 
املتخلفة  الشعوب  مجيع  تعّم  إهّنا  بل  فقط،  الشعوب 
واملتقّدمة وكذلك األربعني لكن ما يميز األربعني أهنا 
نابعة من الدين الذي وجد حاًل للعديد من املسائل 
احلضارية واملشاكل الكامنة فيها والتي عجزت عنها 
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كل أشكال احلضارة العرصية.

العاملية  الثقافة  هي  احلسينية  الثقافة  ألن  ذلك 
الفكري  واحلراك  والتحّول،  التطور  ملفهوم  امُلستندة 
واالنعزال  التقوقع  مناخ  يرفض  الــذي  والعلمي 
ُأسسها.  الكريم  القرآن  من  امُلستلهمًة  والتعصب، 
تركه  الــذي  اهلائل  اإلنساين  اإلرث  من  وامُلتخذًة 
شتى،  املعرفية  املــجــاالت  يف  ــل  األوائـ املسلمون 
الفكرية  اآلثار  إىل  إضافًة  الثقافية،  الرؤى  يف  قاعدة 
واإلبداعات التي غطت خُمتلف أوجه النشاط الثقايف 
عىل  االنفتاح  جتربة  عليه  انطوت  ومــا  اإلسالمي 
الثقافات األُخرى من قيمة حضارية من خالل حركة 

التأليف والرتمجة والنقل...

الف�شل الثالث: 

اأهداف تنموية من الزيارة الأربعينية 

لتربية ال�شباب

اأ. تكوين هوية ح�شينية عالمية موحدة:

حساسًا  دورًا  األربعينية  الزيارة  يف  للمشاركة  أن 
وتشكيل  املسلم،  الشباب  كلمة  توحيد  يف  ومؤثرًا 
وحدة جمتمعية مرتاصة بينهم جيمعهم الوجد والعشق 
والصدق  ــالص  واإلخ باإليامن  الفًواح  احلسيني، 
والثبات، ويف هتيئة املناخ الرتبوي، والتثقيفي لتنشئة 
شباب جماهد، مستعد لإلستشهاد...ألن هذه الذكرى 
ذكرى ملصائب سيد الشهداء واملظلومني، حيث 
ما  بكل  ضحى  الذي  املؤمن  ذلك  مظلومية  تظهر 

يملك بنفسه، وبأوالده، وأنصاره يف سبيل اهلل...

كل  من  موحدين  الشباب  كل  نجد  األربعني  يف 
 احلسني اإلمام  راية  حتت  واملذاهب  الطوائف 
اهلدف  الوالء ووحدة  دليل واضح عىل وحدة  وهو 
عىل  الطغاة  هليمنة  واحد  رقم  التهديد  تشكل  والتي 
واملسرتشدين  املنطلقني  املسلمني  السيام  الــعــامل، 
تفضيل  قواعد  وضع  الذي  احلسيني  الفكر  هذا  من 
اإليثار،  قيم  النفس من خالل ترسيخ  اآلخرين عىل 
وجعلها قيمة ثقافية سلوكية تثل ثقافة حياة الشباب 
حيث جتعلهم يعيشون أجواء املحبة والسالم والتفاين 
عام  كل  يف  نشهده  وما  القيم  أروع  بتجيل  والكرم، 
من  بقعة  أي  يف  يوجد  ال  والذي  العراق  أرض  عىل 
بقاع هذا العامل، عىل مر الزمن، حيث تستقطب هذه 
ما  العراقي  كرم  من  جعل  مما  اجلامهري.  كل  البقعة 
الزيارة  أثناء  يظهرها  التي  بالصفات  الوصف  يفوق 
األربعينية، وامللفت استمرارية عادات اجلود والكرم 
اخلالدة  املالحم  أمجل  ُيسطرون  فهم  األجيال،  بني 
الكبار  الزوار  ويكرم  خيدم  الكل  العراق،  تأريخ  يف 
واألرض....  والشعب  اجليش  والشيوخ،  والصغار 
وعىل  طريقه،  يف  وجيــده  إال  شيئا  حيتاج  ال  فالزائر 
حيث  وحمــرم،  صفر  شهري  ويف  بل  الساعة،  مدار 
يتربع كافة الناس من خمتلف أنحاء العراق وغريه من 
الدول املسلمة، لتقديم املساعدة والدعم واخلدمات 
للزوار الذين يتوافدون من كافة أنحاء العامل مسلمني 
وغري مسلمني وأجانب... فكل من يدوس األرض 
العراقية ينعم بالضيافة والكرم وامللفت ميزة التنافس 
التي تعم أرجاء األرض العراقية يف تقديم الضيافات 
يبخل،  أحد  ال  والغني  الفقري  الكل  من  واخلدمات 
ففي أرض العراق ترى من يغسل قدمي الزائر ومن 
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يدلك اجلسم لراحة الزائر، هذه الصفات من العطاء 
التي يعجز املرء عن وصفها. 

جعلوا من هذه البقعة حمطة للتزود بالقيم والنبل 
للشعوب.  والــرقــي  بالتطور  ختتص  التي  واملثل 
التواصل  وسائل  من  وسيلة  أفضل  أصبحت  كام 
االجتامعي، ففي األربعني ُتدمج ثقافات كل الشباب 
التضحية  ثقافة  احلسينية  الثقافة  هي  واحدة  بثقافة 
حيرتم  الكل  واألهــداف،  الغايات  تتوحد  واإليثار، 
آل  حب  عىل  املوقف  سيد  التعاون  ويكون  اآلخــر 
الشباب،  بني  والتعارف  التالحم  وهذا   البيت
ذاته  بحد  وينعكس  بينهم  إجتامعي  مال  رأس  ينتج 
صيغ  خيلق  مما  وإندماجها  الشعوب  تالحم  عىل 
جديدة للتعاون والتبادل واحلوار وفتح العالقات بني 
الدول، وهذا من أرقى صور التعاون والتالحم بني 
كربالء  إن  نعم  واملحبة.  السالم  يسوده  الذي  البرش 
احلسني روضة من رياض أهل اجلنة. وما ورد يف 
 :قدسية هذه األرض عن اإلمام عيل بن احلسني
»اختذ اهلل أرض كربالء حرما آمنا مباركا قبل أن خيلق 
وعرشين  بأربعة  حرمًا  ويتخذها  الكعبة  أرض  اهلل 
األرض  وتعاىل  تبارك  اهلل  زلزل  إذا  وإنه  عام  ألف 
وسريها رفعت كام هي برتبتها نورانية صافية فجعلت 
يف أفضل روضة من رياض اجلنة وأفضل مسكن يف 
اجلنة ال يسكنها إال النبيون واملرسلون أو قال أولوا 
كام  اجلنة  رياض  بني  لتزهر  فإهنا  الرسل  من  العزم 
األرض  ألهل  الكواكب  بني  الدري  الكوكب  يزهر 
يغشى نورها أبصار أهل اجلنة مجيعًا وهي تنادي: أنا 
التي تضمنت سيد  املباركة  أرض اهلل املقدسة الطيبة 

الشهداء وسيد شباب أهل اجلنة«)13(.

التوحد والتكاتف يف األفكار يعمل عىل  إن هذا 
الغذاء  تعترب  التي  باملعنويات  والنفوس  اهلمم  شحذ 
الغذاء  هذا  واملشاكل،  التحديات  ملواجهة  الروحي 
الزيارة لينعكس  التي يستمر معهم عند عودهتم من 
الظلم  أنواع  لكل  كرفضهم  وأفعاهلم  ترصفاهتم  يف 
يشهده  ما  وإن  والسالم  واخلري  احلق  مع  والوقوف 
العامل من حروب ونزاعات، وكيف لفئة قليلة تغلب 
الغذاء  هذا  من  القوة  استمداد  خالل  من  كبرية  فئة 
 احلسني باإلمام  مقتديني   والروحي  املعنوي 
وما جرى يف واقعة كربالء ومتخذين اإلمام احلسني 
هذا  يف  واملفسدين  اإلسالم  أعداء  ملحاربة  أنموذج 

العامل.

ال�شباب  تثقيف  في  الدين  علماء  دور  ب. 
وتهيئتهم ليكونوا ح�شينيون:

1. توعية الشباب وتوجيهم:

األيادي  به  تقوم  الذي  اإلستعامري  املرشوع  إن 
الرشيرية يف هذا العامل يف الغزو الثقايف والفكري... هو 
املهدد ملستقبل األمة والدين، إنه احلرب عىل اإلسالم 
وقيمه ومفاهيمه وقرآنه ونبيه وعىل أساس وجوده. 
عىل  لذلك  عنها  الغفلة  يمكن  وال  واقعية  فاهلجمة 
الكل أن يعمل مًعا عىل مواجهته والدفاع عن وجود 
بالقضاء  السامح  دون  ولبقائه  وقيمه،  الدين  هذا 
األمة  إعــادة  وعدم  وتغيبه  وتغيريه  ومسخه،  عليه 
وفدى  جاهد  التي  األساسية  )األمور  اجلاهلية،  إىل 
الدين  ليبقى   ،احلسني اإلمــام  ألجلها  بروحه 
من  وإنطالًقا  الساعة(.  قيام  حتى  مستمًرا  املحمدي 
هذه الرؤية، جيب التخيل عن كل اخلالفات العقائدية 
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املجتمعات  يف  اإلجيايب  الدور  يربز  وهنا  والدينية، 
لعلامء الدين سواء خطباء أو ُقراء عزاء...، يف إنتهاز 
الفرصة من خالل هذا التواجد البرشي احليوي ألداء 
األمة  مهوم  من  كثري  ومعاجلة  واملوجه  الناصح  دور 
أصحاب  كوهنم  الشباب  والسيام  الناس،  وتنوير 
العلامء  يعمل  أن  ــرضوري  ال فمن  والطاقة.  اهلمم 
بطرق  النصح  بتقديم  الصحيح  واملسلك  بالطريق 
وهتيئ  الشباب،  تستوعب  فكرية  وسالمة  عرصية 
أجواء مناسبة ملعاجلة مهومهم والتعرف عىل أحواهلم 
لبث  نفوسهم،  يف   احلسني اإلمام  هنج  وترسيخ 
الوعي ومكافحة الفساد. وكذلك احلث عىل التكاتف 
ًة َواِحَدةً  مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
بني مجيع أفراد االمة، ﴿إِنَّ َهِذهِ أ

نَا َربُُّكْم فَاْعُبُدوِن﴾)14(. والتحرك لتحقيق هذا 
َ
َوأ

اهلدف، وحتمل مسؤوليتهم جتاه األمة يف اإلبتعاد عن 
عقائدية  كانت  سواء  الداخلية،  والنزاعات  التفرقة 
العريب  العامل  يف  والتصالح  تارخيية،  أم  فكرية  أم 
القومية  والتيارات  اإلسالمي  التيار  بني  واإلسالمي 
والوطنية الن هذا األمر يعد من أهم أشكال اهليمنة 
العامل  هذا  يف  املستضعفة  البلدان  عىل  اإلستعامرية 

وخاصة اإلسالمية.

لذا جيب الرتكيز يف خطاباهتم ونشاطاهتم باحلث 
عىل التعاون ليكون اجلميع يف موضع احلذر والوعي 
نفوس  أعــامق  يف  ــامن  اإلي ترسيخ  وعــىل  واليقظة، 
اإلسالم  إىل  الفرد  إنتامء  يكفي  ال  بحيث  الشباب، 
وتقاليد  عــادات  هي  ومشاعره  وتقاليده  وعاداته 
إدخــال  جيب  بل  اجلاهلية.  من  مستمدة  ومشاعر 
واحلياة  والكيان  والوجود  القلوب  أعامق  يف  اإليامن 
والسلم  واحلــرب  والتحرك  والفعل  التكلم  أي 

أساس  عىل  والترصفات  السلوك  وكافة  واملعاداة 
عبداهلل  أبــو  فعل  كام  ــامن  اإلي ومعتقدات  مفاهيم 
بأن  القرآين  االهتامم  بأن  نجد  هنا  ومن   احلسني
ْحَزاَب 

َ
ى الُْمْؤِمُنوَن اأْل

َ
ا َرأ يزداد املؤمنون إيامًنا ﴿َولَمَّ

ُ َورَُسوُلُ  ُ َورَُسوُلُ َوَصَدَق اللَّ قَالُوا َهَذا َما وََعَدنَا اللَّ
َوَما َزاَدُهْم إاِلَّ إِيَمانًا َوتَْسلِيًما﴾)15(.

ِكينََة يِف  ِذي َأْنَزَل السَّ وكذلك قوله تعاىل: ﴿ُهَو الَّ
ُجنُوُد  َوهللَِِّ  إِياَمهِنِْم  َمَع  إِياَمًنا  لَِيْزَداُدوا  امْلُْؤِمننَِي  ُقُلوِب 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَكاَن اهللَُّ َعِلياًم َحِكياًم﴾)16(. السَّ

بطاقة  الشبابية  الطاقات  تكريس  عىل  العمل  أي 
واجلبابرة،  احلكام  ملواجهة  سياسًيا  ومساًرا  عبادية 
واألمل  والنشاط،  والقوة  والعزم  اإلرادة  لتتولد 
والوضوح واإلخالص واجلدية واملثابرة واإلستهانة 
عىل  والــصــرب  الشدائد  يف  والثبات  بالصعوبات 
يبحث  من  كل  أمام  العوائق  وتشكيل  التضحيات، 
عن طمس ما جاء به اإلسالم أو أي إحتكار أو غزو 
ثقايف أو فكري أو عسكري.. أو توظيف أو تقسيم يف 
األمة.... للحفاظ عىل اإلسالم كام جاء حممديًا وبقي 

حسينيًا.

2. ُسبل املواجهة: 

وأطامع  حقيقي،  رصاع  إىل  اليوم  العامل  يتعرض 
املسلمني  وحدة  حتريف  تريد  أيادي  فهناك  واضحة 
الرسالة هادفة هلذه  ينبغي أن تكون  العامل، لذلك  يف 
والنعرات  القضايا  نحو  اإلنجرار  لعدم  املواجهة 

الطائفية واملذهبية التي ختطط هلا أيادي الرش. 

الطغاة، . 1 أهداف  إسقاط  يف  الدين  علامء  دور 
وتنوير الشباب يف مواجهتهم واقتالع جذورهم 
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ومعتقداهتا  ثرواهتا  عىل  البلدان  حمافظة  وكيفية 
واألهم  وعباقرهتا،  وقيمها  وعاداهتا  وتقاليدها 

حضارهتا األصيلة التارخيية.

نَْزنْلَاهُ . 2
َ
أ كَِتاٌب  ﴿َوَهَذا  اهلل  بكتاب  التمسك 

تُرَْحُوَن﴾)17(.  لََعلَُّكْم  َواتَُّقوا  فَاتَّبُِعوهُ  ُمَباَرٌك 
ودعوة الشباب لقراءته، وفهم معانيه ألنه كتاب 
كبرية  وال  صغرية  يرتك  مل  كتاب  العصور،  كل 
احلديثة  العلوم  أغلب  ولعل  عنها،  وحتدث  إال 

طبقت من القرآن.
فعن رسول اهلل إين تارٌك فيكم الثقلني ما إن . 3

تَسكتم هبام لن تضلوا بعدي: كتاب اهلل وعرتيت 
أهل بيتي، لن يتفرقا حتى يردا عيَل احلوض.

الشباب، . 4 بني  مرتاصة  جمتمعية  وحدة  تشكيل 
والصدق  واإلخالص  اإليامن  جيمعهم 
بالقيام  مجاعًيا  إستعداًدا  خيلق  الذي  والثبات... 
من  لكل  السامح  وعدم  والتصدي  باملواجهة 
يتسلل إىل قناعات وتقاليد ومعتقدات احلضارة 
بالشكل  اإلسالمي  اإلرث  وعىل  اإلسالمية 

الصحيح ليستمر من جيل إىل جيل.
شباب . 5 لتنشئة  والتثقيفي  الرتبوي،  املناخ  هتيئة 

مؤمن مستعد لبناء مستقبل اإلسالم. 
مبادئ . 6 ونرش  الدين  من  عطل  ما  إحياء  إعادة 

حفظ  يف  تأثرًيا  من  هلذا  ملا  والتقوى  اإليامن 
حاساًم  والعقيدة...ودوًرا  واملساجد  اإلسالم 
املسلمني.  كلمة  وتوحيد  األمة،  حرية  حفظ  يف 
وتنور  تنرش  التي  التعاليم  كانت  إذا  خاصة 
للشباب متصلة، بالعقيدة التي ختتزن باملستقبل، 
بعد رسول  إبتدأت  التي  اإلمامة  أي عرب وحدة 
 ،طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  بأمري   ،اهلل

.احلجة املنتظر لتختتم بقائم آل حممد
ومصادر . 7  ،النبي آل  حب  زيادة  عىل  العمل 

املعرفة اإلهلية يفرض عىل علامء الدين، التحدث 
والتمسك  اهلل  من  الشباب  يقرب  بام  القيام  أو 
مبادئ  توضيح  عرب  وذلك  املحمدية.  بالرسالة 
اإليامنية  املعارف  ورشح  وإبالغ  اإلسالم،  قيام 
حمذور  يف  الوقوع  لعدم  وتوعيتهم  الناس،  بني 
األسس  عىل  بالدين...بالرتكيز  التوهني 

الصحيحة.
إىل . 8 الشباب  دفع  إىل  الدين  علامء  يسعى  أن 

التوجيهات  وإعطائهم  اإلسالمية،  القضايا 
واإلجتامعية  السياسية  الشؤون  كافة  يف  الالزمة 

واإلقتصادية...
الشباب، . 9 بني  والوعي  واحلذر  الدائمة  اليقظة 

وعدم الغفلة والتجاهل من خطر الغزو الفكري 
أمري  لكالم  مصداًقا  يصبحوا  ال  كي  والثقايف، 

املؤمنني »من نام مل ُينم عنه«.
الرتبوية . 10 املؤسسات  بإنشاء  الشباب،  حتصني 

تقوية  من  تكنهم  التي  والتعليمية  والثقافية 
للحد  أنواعها  عىل  للعلوم  وحتصيلهم  إيامهنم 
من إستقطاب الغرب لألدمغة، وجذهبم لعدم 
الذين  الطغاة  بمصلحة  تصب  التي  اهلجرة 
والتخصص  التعليم  فرص  توفري  عىل  يعملون 
أفكارهم  يف  لتأثري  العمل....  وفرص  املجاين، 

وتغيريها.
إستغالل القنوات الرسمية واألقامر الصناعية، . 11

ووضع  والعلمية...  الرتبوية  الربامج  لبث 
ختدم  شاملة،  إسالمية  إعالمية  إسرتاتيجات 
الداعية  النبيلة،  واملقاصد  السامية  األهداف 
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حماربة  يف  تساهم  عاملية،  إسالمية  لنهضة 
التيارات املتطرفة.

بواقعة . 12 املتعلقة  واملحارضات  الندوات  إقامة 
النفوس  يف  لرتسيخها  السنة  مدار  عىل  كربالء 
أفعاهلم  بكل  حسينيون  ليكونوا  وهتيئتهم 

وترصفاهتم.

الخال�شة

احلسينية  • الرسالة  هذه  بأن  الشباب  يؤمن  أن 
فال  الباطل،  غالبه  مهام  احلق  وأن  حق  رسالة 
هذه  وما  املطاف...  هناية  يف  ينترص  أن  من  بد 
الرصاعات بني أهل احلق والباطل، إال إبتالءات 

رسالية لتقوية عضد أهل احلق واإليامن.
•  النبي وآل   احلسني اإلمام  حب  زيادة 

مصادر  زيادة  وكذلك  الشباب،  قلوب  يف 
النهضة  قيام  مبادئ  وتوضيح  اإلهلية،  املعرفة 
العاشورائية، ورشح املعارف اإليامنية من خالل 

املجالس احلسينية واملحارضات...
لإلهتامم  • الشباب  دفع  الدين  علامء  عىل  جيب 

التوجيهات  وإعطائهم  اإلسالمية،  بالقضايا 
والسياسية...  االجتامعية  الشؤون  يف  الالزمة 
كي يصبح الشباب عىل أهبة اإلستعداد ويكونوا 

حارضين يف ميادين األحداث.
احلسينية  • النهضة  أهداف  نرش  عىل  الرتكيز 

وربطها بقضايانا املعارصة، للقضاء عىل التضليل 
واإلستبداد والتحريف...

للمراسم  • الشباب  توجيه  يف  الدين  علامء  دور 
روحية  يف  تأثري  من  ذلك  يف  ملا  العاشورائية 

وثقافة الشهادة احلياة، واجلهاد واإلنتصار، وبناء 
املجتمعات والدول واملستقبل...

الرتكيز عىل إحياء الشعائر احلسينية، التي تعمل  •
اآلخر،  بالبعض  بعضهم  الشباب  إرتباط  عىل 
وتشكل هويتهم السياسية واإلعتقادية كاملواكب 

واملآتم...
• .تعبئة الشباب فكريًا بسرية اإلمام احلسني
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